
Drodzy Mieszkañcy!
Zaczynamy od gor¹cego apelu:

W WIOSENNO-LETNIM BIULETYNIE: 
SEGREGACJA ODPADÓW i ZDROWIE 

Wiod¹cym motywem podwójnego  nume-
ru Biuletynu Informacyjnego UM Kowary znów 
bêd¹ tematy zwi¹zane z segregacj¹ œmieci. 
Oczywiœcie nie zabraknie równie¿ Informacji na 
temat zdrowia (zw³aszcza w obliczu trwaj¹cej 
epidemii), dzia³alnoœci samorz¹dowych orga-
nów miasta oraz naszych jednostek organiza-
cyjnych. Bêdziemy jak zawsze wdziêczni za syg-
na³y o Pañstwa oczekiwaniach wzglêdem tego 
periodyku. Wszelkie uwagi s¹ mile widziane
i z pewnoœci¹ bêd¹ dla nas bardzo pomocne.
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ZG£ASZANIE AWARII W MIEŒCIE

Przypominamy, ¿e wprowadziliœmy no-
w¹ us³ugê do komunikacji z naszym Urzê-
dem. Mieszkañcy Kowar maj¹ mo¿liwoœæ
w prosty sposób poinformowaæ nas o nag-
³ych awariach i zdarzeniach zwi¹zanych z in-
frastruktur¹  miejsk¹  m.in.:
– awarii  oœwietlenia  ulicznego,
– uszkodzeniu  nawierzchni  dróg,
– zaœmieconych chodnikach, przepe³nionych 
koszach  na  odpady  komunalne,
– po³amanych  drzewach,

Wszelkie zg³oszenia nale¿y wysy³aæ (w for-
mie wiadomoœci MMS albo poprzez aplikacjê 
WhatsApp) na numer 519 179 466 lub email: 
awaria@kowary.pl  z:
–  krótk¹  informacj¹ o istniej¹cym problemie,
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– dok³adn¹  lokalizacj¹  problemu,
–  dokumentacj¹  fotograficzn¹.

Po dokonaniu weryfikacji otrzymanego 
zg³oszenia zostan¹ podjête czynnoœci zabez-
pieczenia i oznakowania miejsca (o ile zacho-
dzi taka koniecznoœæ), a nastêpnie zostan¹ po-
informowane w³aœciwe jednostki zobligowane 
do podjêcia jak najszybszych dzia³añ napraw-
czych.

Na  stronie internetowej www.kowary.pl 
znajdujê siê rejestr zg³oszonych szkód i awarii 
na  terenie  miasta.

Podkreœlamy, ¿e powy¿sza us³uga nie s³u¿y 
do przekazywania informacji o nag³ych zdarze-
niach, np. wypadkach, po¿arach czy katastro-
fach oraz o innych sytuacjach zagra¿aj¹cych 
zdrowiu lub ¿yciu. Te powinny byæ zg³aszane 
pod numery alarmowe 997, 998, 999 lub 112.

Przeczytaj koniecznie  
Og³oszenia i komunikaty

MO¯LIWOŒÆ P£ATNOŒCI KART¥ 
W URZÊDZIE MIEJSKIM

Przypominamy, ¿e w Urzêdzie Miejskim 
w Kowarach jest mo¿liwoœci bezp³atnego, 
bezgotówkowego p³acenia za czynnoœci ad-
ministracyjne, tj. za op³aty skarbowe, op³atê 
od zagospodarowania odpadów komunalnych 
oraz podatki (od nieruchomoœci, rolny, leœny). 

Stanowiska wyposa¿one w ter-
minale s³u¿¹ce do obs³ugi kart 
p³atniczych znajduj¹ siê w: Urzê-
dzie Stanu Cywilnego, Wydziale 
Spraw Spo³ecznych oraz Wy-
dziale Finansowym. P³ac¹cy nie 
ponosi dodatkowych kosztów 
zwi¹zanych z tak¹ form¹ p³at-
noœci.

OBRONA CYWILNA
I ZARZ¥DZANIE KRYZYSOWE

Podajemy kontakt telefoniczny w spra-
wach zwi¹zanych z wyst¹pieniem zagro¿eñ
na  terenie  Gminy  Kowary:

Artur  Górnicki  –  tel.  601  491  237
Wies³aw Kêdzierski – tel. 695 118 998 

Biuletyn Informacyjny
Urzêdu Miejskiego w Kowarach

Wydawca: Gmina Miejska Kowary
Projekt, sk³ad komputerowy, 

przygotowanie do druku:
Andrzej Weinke

Kontakt w sprawie Biuletynu:
tel. +48 75 64 56 111, 

e-mail: andrzej.weinke@kowary.pl



Przeczytaj koniecznie  
Og³oszenia i komunikaty

DOFINANSOWANIE DO WYMIANY 
OGRZEWANIA OPARTEGO NA PALIWIE 
STA£YM NA PRZYJAZNE ŒRODOWISKU 

�RÓD£A CIEP£A.

Ograniczenie  zanieczyszczenia powietrza 
jest jednym z priorytetów w³adz samorz¹-
dowych Kowar. Skuteczn¹ metod¹ jego rea-
lizacji jest dofinansowanie mieszkañcom na-
szego miasta kosztów wymiany wysokoemi-
syjnych kot³ów i pieców wêglowych na przy-
jazne  œrodowisku  Ÿród³a  ciep³a.

W bud¿ecie  na zadanie to przeznaczono 
w roku 2020 kwotê 165 tysiêcy z³otych. 
Podjêta na sesji Rady Miasta uchwa³a okreœla 
zasady udzielenia dotacji na ten cel. Doto-
wany bêdzie zakup kot³ów gazowych, kot³ów 
na lekki olej opa³owy, biomasê i zasilanych 
pr¹dem elektrycznym. Dotowane bêd¹ te¿ 
odnawialne Ÿród³a energii (OZE) – pompy 
ciep³a, kolektory s³oneczne, ogniwa fotowol-
taiczne, przydomowe elektrownie wiatrowe
– s³u¿¹ce zasilaniu Ÿród³a ciep³a. Wszystkie 
Ÿród³a ciep³a musz¹ byæ fabrycznie nowe i po-
siadaæ  certyfikat  zgodnoœci  CE.

Warunkiem otrzymania dofinansowania 
jest wymiana Ÿród³a ciep³a na jedno z wy¿ej 
wymienionych oraz trwa³a likwidacja wszyst-
kich  dotychczasowych  Ÿróde³  ciep³a.
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O dotacje mo¿e ubiegaæ siê w³asciciel, 
wspó³w³aœciciel lokalu mieszkalnego lub nie-
ruchomosci o charakterze mieszkalnym, a tak-
¿e najemcy lokalu komunalnego ( za wiedz¹
i  zgoda  w³aœciciela).

Dotacja mo¿e byæ udzielona wy³¹cznie na 
dofinansowanie zakoñczonego zadania z ty-
tu³u poniesienia kosztów koniecznych do jego 
realizacji  tzw.  kosztów  kwalifikowanych.

Dofinansowane bêd¹ zadania inwestycyj-
ne zrealizowane w okresie od 1 stycznia 2019 
do 31 grudnia 2019 roku – 21,22% przyznanej 
w bud¿ecie kwoty, oraz od stycznia 2020 do 31 
grudnia 2020 – nie mniej ni¿ 78,78%  œrodków 
zapisanych na ten cel w bud¿ecie Miasta Ko-
wary.

Dotacja bêdzie przydzielana w wysokoœci 
do 50 % poniesionych kosztów kwalifiko-
wanych, jednak w kwocie nie wy¿szej ni¿ 
2.500,00 z³. na podstawie wype³nionego 
wniosku. Wnioski rozpatrywane bed¹  wed³ug 
kolejnoœci z³o¿enia. Po zweryfikowaniu 
wniosku i komisyjnym odbiorze zadania do-
tuj¹cy zawrze z dotowanym umowê o przyz-
naniu dotacji.  Dotowany zobowi¹zany jest do 
utrzymania zmienionego systemu ogrzewania 
przez okres minimum 5 lat od dnia rozliczenia 
przez  Gminê  dotacji.

Na dzieñ dzisiejszy uchwa³a Rady Miasta 
uprawomocnia siê. Orientacyjny termin roz-
poczêcia programu, czyli wydawania niezbêd-
nych dokumentów zawieraj¹cych szczegó³o-
we informacje o programie i formularza wnio-
sku to prze³om marca i kwietnia. Dok³adny 
termin zostanie podany na stronie inter-
netowej Miasta Kowary, tablicach og³oszeñ 
Urzêdu Miasta oraz na miejskim profilu  
fb/miastokowary.

WRM



BARSZCZ SOSNOWSKIEGO
ZNOWU W KOWARACH

Roœlina, której nazwa pochodzi od rosyj-
skiego botanika Dmitrija Iwanowicza Sos-
nowskiego, znowu pojawi³a siê na terenie 
naszej gminy. Szczególnie gêsto porasta te-
reny ³¹czne i leœne w okolicach ulic Podgórze
i Wiejska, a tak¿e koryto rzeki w tamtych 
rejonach.

Barszcz Sosnowskiego roœnie latem i jest 
groŸn¹ roœlin¹ inwazyjn¹. Kontakt z ni¹ powo-
duje bardzo powa¿ne oparzenia, które jeszcze 
wzmaga ekspozycja na promienie s³oneczne. 
Pierwszym objawem, ³atwym do zlekcewa-
¿enia, jest zaczerwienienie i szczypanie. Potem 
pojawiaj¹ siê na skórze b¹ble naciekaj¹ce p³y-
nem surowiczym, a w ciê¿kich przypadkach 
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mog¹ pojawiæ siê g³êbokie i trudno goj¹ce siê 
rany. Po zagojeniu siê oparzeñ powstaj¹ na 
skórze ciemne plamy, które utrzymywaæ siê 
mog¹  nawet  przez  kilka  lat.

Usuwaniem barszczu Sosnowskiego na 
terenach gminnych zajê³a siê Miejska S³u¿ba 
Ratownicza w Kowarach, natomiast likwidacjê 
w obszarach koryta rzeki rozpoczêli przedsta-
wiciele Pañstwowego Gospodarstwa Wod-
nego  Wody  Polskie.

Mieszkañców prosimy o szczególn¹ os-
tro¿noœæ i zg³aszanie do Urzêdu Miejskiego
w Kowarach miejsc wystêpowania barszczu 
Sosnowskiego. Informacje takie mo¿na prze-
kazywaæ pisemnie lub w formie wiadomoœci 
tekstowej ze zdjêciem przes³anej na numer 
alarmowy 519 179 466 z dok³adnym opisem 
wskazanego  miejsca.

Przeczytaj koniecznie  
Og³oszenia i komunikaty

WRM

�ród³o: www.lasy.gov.pl



USUÑ AZBEST

Szanowni Mieszkañcy! Prosimy Was o 
zg³aszanie do naszego Urzêdu Miejskiego w 
Kowarach miejsc, gdzie wci¹¿ wystêpuje 
szkodliwy  azbest. 

Zg³oszenia prosimy przesy³aæ na piœmie, 
telefonicznie na numer 75 64 39 225 lub wy-
sy³aj¹c wiadomoœæ MMS wraz ze zdjêciem na 
numer alarmowy 519 179 466 z dok³adnym 
podaniem  miejsca  wystêpowania. 

Z  góry  dziêkujemy  za  Wasz¹  pomoc.
WRM
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RUSZY£Y PRACE NAD PROJEKTEM BUD¯ETU

Szanowni Mieszkañcy! Uprzejmie infor-
mujemy, ¿e rozpoczêliœmy pracê nad pro-
jektem bud¿etu Miasta Kowary na 2021 rok.

W zwi¹zku z powy¿szym, jeœli macie pro-
pozycje, uwagi, potrzeby które powinny byæ 
uwzglêdnione w planowanych do realizacji na 
2021 rok zadañ prosimy o zg³aszanie ich w for-
mie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie 
do 31 sierpnia 2020 r. Wzór zg³oszenia znaj-
dziecie  na  stronie:  www.kowary.pl

Zg³oszone przez Pañstwa propozycje 
zostan¹ poddane pod dyskusjê na posiedze-
niach sta³ych komisji Rady Miejskiej w Kowa-
rach w ramach prac nad tworzeniem bud¿etu 
Miasta  na  nastêpny  rok. 
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Miasta Kowary: www.kowary.pl. Wartoœciowe 
propozycje imprez i wydarzeñ mog¹ trafiæ do 
„Rocznego Programu Wspó³pracy Gminy Ko-
wary z organizacjami pozarz¹dowymi oraz 
innymi podmiotami prowadz¹cymi dzia³al-
noœæ po¿ytku publicznego w roku 2021” i byæ 
brane pod uwagê przy uk³adaniu przysz³o-
rocznego bud¿etu Miasta Kowary. W razie 
pytañ proszê kontaktowaæ siê z Andrzej 
Weinke – pok. IT Kowary, tel. 75 64 56 111,  
lub z Roksan¹ Czerwiñsk¹, tel. 75 64 39 231.

MK

Przeczytaj koniecznie  
Og³oszenia i komunikaty

TRWA UK£ADANIE KALENDARZA
IMPREZ MIEJSKICH NA ROK 2021

Burmistrz Miasta Kowary informuje, ¿e 
jak co roku uk³adany jest kalendarz przy-
sz³orocznych wydarzeñ, których organiza-
torem lub wspó³organizatorem bedzie 
Gmina Miejska Kowary. 

Tylko imprezy wpisane do Miejskiego 
Kalendarza na rok 2021 mog¹ byæ wspó³-
finansowane przez Gminê. W zwi¹zku z tym 
podmioty nie zaliczane do sektora finansów 
publicznych (tzn. stowarzyszenia i fundacje) 
mog¹ do dnia 31 sierpnia br. sk³adaæ pisem-
nie swoje propozycje. Wniosek o takie 
wspó³finansowanie zosta³ rozes³any do 
przedstawicieli kowarskich organizacji poza-
rzadowych oraz dostêpny jest na stronie 



Przeczytaj koniecznie  
Og³oszenia i komunikaty

POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020

W terminie od 1 wrzeœnia do 30 listopada 
br. odbêdzie siê Powszechny Spis Rolny 2020 
(zgodnie z Ustaw¹ z dnia 31 lipca 2019 r.
o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.,
Dz. U. Poz. 1728), wed³ug stanu w dniu 1 
czerwca 2020 r. Pracami spisowymi w Gminie 
Miejskiej Kowary kieruje Burmistrz Miasta 
jako Gminny Komisarz Spisowy, tworz¹c – na 
potrzeby ich realizacji – Gminne Biuro Spi-
sowe.

Wyniki spisu rolnego s¹ jedynym Ÿród³em, 
które pozwala dok³adnie scharakteryzowaæ 
polskie rolnictwo. S³u¿¹ w³adzom lokalnym
i centralnym do podejmowania trafnych de-
cyzji strategicznych, opartych na analizie 
danych. Miêdzy 15 czerwca a 8 lipca trwa³ 
nabór kandydatów na rachmistrza spiso-
wego, który od 1 paŸdziernika do 30 lis-
topada bêdzie realizowaæ wywiady bez-
poœrednie (lub telefoniczne, w zale¿noœci
od rozwoju sytuacji epidemicznej). Zalecan¹ 
metod¹ zbierania danych jest nowo przyjêty 
samospis internetowy. W tym celu w Urzêdzie 
Miejskim w Kowarach przy ul. 1 Maja 1a 
zostanie przygotowane stanowisko kompu-
terowe oraz zapewniona bêdzie niezbêdna
w tym zakresie pomoc cz³onka Gminnego Biu-
ra  Spisowego.

Spis rolny zostanie przeprowadzony w 
gospodarstwach  rolnych:
– osób fizycznych (gospodarstwach indywi-
dualnych); 
–   osób  prawnych; 
– jednostek organizacyjnych niemaj¹cych 
osobowoœci  prawnej. 

Wszystkie podmioty zobowi¹zane s¹ do 
udzielania dok³adnych, wyczerpuj¹cych i zgod-
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nych z prawd¹ odpowiedzi w formie samopisu 
internetowego, wywiadu telefonicznego lub 
bezpoœrednio w trakcie rozmowy z rach-
mistrzem spisowym. W Gminie Miejskiej Ko-
wary jest ogó³em 67 gospodarstw rolnych, 
których wykaz zostanie przekazany rach-
mistrzowi spisowemu. Wszelkie szczegó³owe 
informacje na temat Powszechnego Spisu Rol-
nego 2020 s¹ dostêpne na stronie interne-
towej G³ównego Urzêdu Statystycznego 
spisrolny.gov.pl lub na stronie Urzêdu Statys-
tycznego we Wroc³awiu wroclaw.stat.gov.pl, 
a tak¿e na stronie Miasta um.kowary.pl
w witrynie Mieszkaniec w zak³adce Wa¿ne in-
formacje  i  og³oszenia.

WRM



#lLICZYSIÊROLNICTWO
KONKURS FOTOGRAFICZNY 

„PSR 2020. POLSKA WIEŒ W OBIEKTYWIE” 

Zapraszamy mieszkañców Gminy Kowary 
do udzia³u w konkursie fotograficznym zaty-
tu³owanym „PSR 2020. Polska wieœ w obiek-
tywie”. 

Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy 
na temat statystyki publicznej i Powszechne-
go Spisu Rolnego oraz promowanie polskiej 
wsi i wy³onienie najlepszych zdjêæ zwi¹zanych 
z t¹ tematyk¹. Polega na przes³aniu w formie 
elektronicznej zdjêcia kojarz¹cego siê z wsi¹ 
polsk¹ (np. prace polowe, krajobraz, uprawy, 
sady, zwierzêta gospodarskie, maszyny rol-
nicze, zabudowania gospodarcze lub inne 
przedmioty) z wkomponowanym w dowolny 
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sposób napisem #liczysiêrolnictwo oraz wy-
pe³nionym  Za³¹cznikiem  do  Regulaminu.

Konkurs skierowany jest do mieszkañ-
ców województwa dolnoœl¹skiego. Szczegó³y 
uczestnictwa i regulamin konkursu wraz z za-
³¹cznikiem dostêpne s¹ na stronie Urzêdu Sta-
tystycznego we Wroc³awiu dedykowanej PSR 
2020  lub  pod poni¿szym  linkiem:
https://wroclaw.stat.gov.pl/spisy-
powszechne/konkurs-fotograficzny

Na laureatów czekaj¹ atrakcyjne nagrody. 
Termin przesy³ania prac: od 01.07.2020 r. do 
30.11.2020 r. Og³oszenie zwyciêzców nast¹pi 
7 dni od dnia zakoñczenia konkursu, a nagrody 
zostan¹  przes³ane  14  dni  od  tego  dnia.

WRM

nego dodatkowego opakowania. Mo¿na tak¿e 
u¿ywaæ opakowañ biodegradowalnych czyli 
takich, które ulegaj¹ rozk³adowi tlenowemu 
lub beztlenowemu przy udziale mikroor-
ganizmów. Naj³atwiej worki na odpady, które 
nadaj¹ siê do br¹zowego pojemnika poznaæ 
po  oznaczeniu  w  postaci  piktogramu:

W Kowarach takie worki mo¿na kupiæ min. 
w sklepie wielobran¿owym u Pana Arkadiusza 
Kowalskiego na ul. Pocztowej 1a („u Hubki”).

WRM

Przeczytaj koniecznie  
Og³oszenia i komunikaty

W JAKICH WORKACH  WYRZUCAÆ 
ODPADY BIODEGRADOWALNE

Przypominamy Pañstwu, ¿e odpadów 
biodegradowalnych nie wolno wrzucaæ do 
pojemnika  br¹zowego  w  workach. 

Worki nie roz³o¿¹ siê i zanieczyszcz¹ 
kompost. Worki oksybiodegradowalne, worki 
z LDPE, worki z tworzywa sztucznego ule-
gaj¹ce degradacji / rozk³adowi – nie s¹ worka-
mi biodegradowalnymi i nie nale¿y tych wor-
ków umieszczaæ w pojemniku na odpady bio-
degradowalne. Równie¿ napis na wor-
kach„worek na odpady / œmieci biodegra-
dowalne” nie œwiadczy o tym, ¿e worki s¹ 
biodegradowalne. Rekomendujemy, aby od-
pady biodegradowalne, jeœli to mo¿liwe, 
wrzucaæ do pojemnika luzem, czyli bez ¿ad-

Wersja
kolorowa.

Wersja
monochromat.



Nieruchomoœci na sprzeda¿  
Nieruchomoœci nale¿¹ce do Gminy Kowary
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paŸdziernika 2007 r. kompleks dzia³ek 
po³o¿ony  jest  na  terenie  o 

przeznaczeniu podstawowym: 
1 MW
– tereny  zabudowy  mieszkaniowej 
   wielorodzinnej
przeznaczeniu uzupe³niaj¹cym:
– us³ugi nieuci¹¿liwe
– infrastruktura techniczna.

NIERUCHOMOŒÆ NIEZABUDOWANA 
oznaczona dzia³k¹ gruntu nr 657/3 

(obrêb 0001, a.m. 12) o pow. 0,5989 ha 
po³o¿ona w Kowarach 
przy ul. Rzemieœlniczej

Wartoœæ nieruchomoœci: 630.300,00 z³

Nieruchomoœæ gruntowa, niezabudowana. 
Po³o¿ona  wœród  zabudowy 
wielorodzinnej w rejonie ulic 
Rzemieœlniczej i Tkaczy. Dzia³ka 
o kszta³cie zbli¿onym do tra-
pezu, z niewielkim spadkiem. 
Od strony pó³nocno – zachod-
niej przylega do dzia³ki nr 656 
zabudowanej budynkami wie-
lorodzinnymi przy ul. Rzemieœl-
niczej, od strony po³udniowo
– wschodniej do dzia³ki nr 
660/1 zabudowanej budyn-
kami wielorodzinnymi przy ul. 
Tkaczy, od strony po³udniowo
– zachodniej do dzia³ki 657/2 
przewidzianej pod ulicê pieszo 
– jezdn¹ 2KDPJ a od pó³-
nocnego – wschodu do nieza-
budowanej dzia³ki nr 19/11 
oznaczonej  symbolem  Tk.

Przeznaczenie nieruchomoœci

Zgodnie  z  Miejscowym 
planem  zagospodarowania 
przestrzennego miasta Kowary
– jednostka urbanistyczna – 
Kowary Centrum C przyjêtym 
Uchwa³¹ Rady Miejskiej w Ko-
warach Nr XVI/76/07 z 23 



Nieruchomoœci na sprzeda¿  
Nieruchomoœci nale¿¹ce do Gminy Kowary
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Przeznaczeniu uzupe³niaj¹cym:
–  us³ugi nieuci¹¿liwe
–  infrastruktura techniczna.

Wiêcej informacji o nieruchomoœciach   
Gminy pod numerem telefonu: 75 64 39 228.

NIERUCHOMOŒÆ NIEZABUDOWANA 
po³o¿ona w Kowarach przy ul. Polnej

nieruchomoœæ przeznaczona pod zabudowê 
mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ 

i wielorodzinn¹

Wartoœæ nieruchomoœci: 
117.100,00 z³

Nieruchomoœæ po³o¿ona
w strefie poœredniej miasta. 
Dzia³ka o kszta³cie nieregu-
larnym, po³o¿ona na terenie 
lekko pochy³ym, nierównym. 
Teren dzia³ki niezagospoda-
rowany, poroœniêty traw¹ oraz 
samosiejkami. Dzia³ka posiada 
dostêp do infrastruktury tech-
nicznej  i  do  drogi  publicznej .

 Przeznaczenie nieruchomoœci

Zgodnie  z  Miejscowym 
planem  zagospodarowania 
przestrzennego miasta Kowary 
– jednostka  urbanistyczna
– Kowary Centrum C przyjêtym 
Uchwa³¹ NR XVI/76/07 Rady 
Miejskiej w Kowarach w dniu 
23.10.2007r., nieruchomoœæ 
posiada nastêpuj¹ce przezna-
czenie:

przeznaczeniu podstawo-
wym: 
18 MNW
– tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-

          i  wielorodzinnej
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3. Od 1 kwietnia 2020 obowi¹zuj¹ nowe wzory 
deklaracji o wysokoœci op³aty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi sk³adanych 
przez w³aœcicieli nieruchomoœci po³o¿onych na 
terenie Gminy Miejskiej Kowary. Deklaracje 
skierowane s¹ do w³aœcicieli nieruchomoœci za-
mieszka³ych  jak  i  niezamieszka³ych.
4. Rada Miejska Kowary ustali³a zwolnienie z 
czêœci op³aty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w³aœcicieli nieruchomoœci kom-
postuj¹cych biodpady w przydomowym kom-
postowniku  w  wysokoœci  1  z³oty.
5. Ustalono rodzaje pojemników do groma-
dzenia odpadów komunalnych oraz stawkê 
op³aty za opró¿nianie tych pojemników w 
sposób  nastepuj¹cy:
– pojemnik o pojemnoœci 120 l – 5,90 z³ za 
opró¿nienie  jednego  pojemnika  miesiêcznie,
– pojemnik o pojemnoœci 240 l -  11,80 z³ za 
opróznienie  jednego  pojemnika  miesiêcznie,
– pojemnik o pojemnoœci 1100 l – 54,17 z³ za 
opró¿nienie  jednego  pojemnika  miesiêcznie.
6. Przeniesiono Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych z ulicy G³ównej 1 na 
ulicê Zamkow¹ 2A w Kowarach (teren 
Miejskiej S³u¿by Ratowniczej).
7. Odbiór odpadów komunalnych z terenu 
nieruchomoœci zamieszka³ych jak i niezamiesz-
ka³ych odbywaæ siê bêdzie w sposób nastê-
puj¹cy:
a) Odpady komunalne, bêd¹ odbierane z po-
jemników lub worków wy³¹cznie do tego celu 
przeznaczonych, oznaczonych w widoczny z 
daleka, czytelny i ujednolicony sposób: kolo-
rem lub napisem, na jaki rodzaj odpadów s³u¿¹. 
Pojemniki po opró¿nieniu Wykonawca jest zo-

1. Szczegó³owe zasady segregacji odpadów 
komunalnych, obowi¹zuj¹ce od 1 kwietnia 
2020 zosta³y okreœlone w uchwale nr 
XVIII/116/20 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 
23 stycznia 2020 roku. 

Na podstawie tej uchwa³y w³aœciciele nie-
ruchomoœci maj¹ obowi¹zek selektywnego 
zbierania i pozbywania siê nastepuj¹cych  
frakcji  odpadów:
   – papier i tektura,
   – szk³o,
   – tworzywa sztuczne i metale,
   –  odpady ulegajace biodegradacji i zielone,
   – odpady zmieszane.

Nowe zasady gospodarowania odpadami 
komunalnymi okreœlone s¹ w za³aczonej dalej  
kolorowej  ulotce.

Odpady komunalne pozosta³e po segregacji 
(tzw. zmieszane) s¹ gromadzone w pojem-
nikach do tego celu przeznaczonych lub 
workach dla nieruchomoœci zabudowanych 
budynkiem jednorodzinnym. W pojemniki i 
worki mieszkañcy zaopatrujê siê we w³asnym 
zakresie.
2. Rada Miejska Kowary ustali³a now¹ stawkê 
op³aty za gospodarowanie niezmieszanymi 
odpadami komunalnymi, powsta³ymi na nie-
ruchomoœci w wysokoœci 23 z³ote miesiêcznie 
od  1  mieszkañca.

Ustali³a te¿ podwy¿szon¹ stawkê op³aty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w 
przypadku gdy w³aœciciel nie wype³nia obo-
wi¹zku zbierania odpadów komunalnych w 
sposób selektywny, w dwukrotnej wysokoœci 
stawki podstawowej, to jest 46 z³otych od 
jednego  mieszkañca  miesiêcznie.

Przeczytaj koniecznie  
O segregacji odpadów

NOWE ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW 
OBOWI¥ZUJ¥CE OD 1 KWIETNIA 2020 NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ W KOWARACH,

CZYLI CO KA¯DY MIESZKANIEC  KOWAR POWINIEN O SEGREGACJI WIEDZIEÆ!
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1) Przyjêcia odpadów dokonuje upowa¿niony 
pracownik  PSZOK.
2) Przyjêcia dokonuje siê po sprawdzeniu za-
wartoœci dostarczonych odpadów, ich zgod-
noœci z wykazem przyjmowanych aktualnie od-
padów,  ich  czystoœci  i  sk³adu.
3.) Odpady  przyjmowane  s¹  nieodp³atnie.
4.) PSZOK w Kowarach czynny jest od po-
niedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 8.00 do 
15.00  z  wyj¹tkiem  dni  wolnych  od  pracy.
5.) PSZOK przyjmuje odpady tylko od miesz-
kañców  Gminy  Miejskiej  Kowary.
6.) Do PSZOK przyjmowane s¹ selektywnie dos-
tarczone  nastêpuj¹ce  odpady :
a) papier, szk³o, tworzywa sztuczne, opakowa-
nia  wielomateria³owe,  metal;
b) odpady  zielone;
c) przeterminowane leki i chemikalia (farby, 
oleje  odpadowe);
d) odpady niekwalifikuj¹ce siê do odpadów 
medycznych powsta³ych w gospodarstwie do-
mowym w wyniku przyjmowania produktów 
leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia mo-
nitoringu poziomu substancji we krwi, w szcze-
gólnoœci  igie³  i  strzykawek;
e) zu¿yte  baterie  i  akumulatory;
f) zu¿yty  sprzêt  elektryczny  i  elektroniczny;
g) meble  i  inne  odpady  wielkogabarytowe;
h) zu¿yte opony w iloœci 4 sztuk na rok na 
mieszkañca;
i) tekstylia,  w  tym  ubrania;
j) odpady budowlano–rozbiórkowe z nierucho-
moœci (w zwi¹zku z porowadzeniem drobnych 
prac  remontowych).
7.) Do PSZOK nie s¹ przyjmowane nastêpuj¹ce 

bowi¹zany do odstawienia w to samo miejsce. 
W przypadku, gdy odpady nie s¹ gromadzone 
w pojemnikach spe³niaj¹cych wymagania obo-
wi¹zuj¹cego Regulaminu utrzymania czystoœci
i porz¹dku na terenie Gminy Miejskiej Kowary 
Wykonawca ma obowi¹zek do ich odebrania
i poinformowania Zamawiaj¹cego o zaistnia³ej 
sytuacji;
b) Wykonawca bêdzie odbiera³ poszczególne 
rodzaje odpadów komunalnych z okreœlon¹ 
czêstotliwoœci¹ i w sposób zgodny z obowi¹-
zuj¹cym Regulaminem utrzymania czystoœci
i porz¹dku na terenie Gminy Miejskiej Kowary:
– niesegregowane (zmieszane) pozostaj¹ce po 
segregacji odpady komunalne – raz w tygodniu;
– odpady ulegaj¹ce biodegradacji w tym od-
pady zielone – raz w tygodniu w okresie od                            
1 kwietnia do 31 paŸdziernika, a w pozosta³ym 
okresie raz na dwa tygodnie;
– tworzywa sztuczne, opakowania wielomate-
ria³owe, metale – dwa razy w tygodniu w ok-
resie od 1 czerwca do 31 sierpnia, a w po-
zosta³ym okresie raz w tygodniu, zgodnie                        
z ustalonym harmonogramem odbioru przez 
podmiot  uprawniony;
– papier i makulatura – raz na dwa tygodnie;
– szk³o –  raz na miesi¹c;
– odpady z koszy ulicznych – trzy razy w ty-
godniu;
– odbiór popio³u i ¿u¿la odbywaæ siê bêdzie nie 
rzadziej  ni¿  Jeden  raz  w  miesi¹cu;
– odpady z cmentarzy w 2020 r. w okresach 
Œwi¹t Wielkanocnych, Œwi¹t Wszystkich Œwiê-
tych i Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, w przypadku 
koniecznoœci nale¿y dokonywaæ dodatkowo
w dniach 14 kwietnia 2020 r., 26 i 28 paŸ-
dziernika 2020 r., 2 i 4 listopada 2020 r. oraz
21  i  28  grudnia  2020 r.

WRM

Przeczytaj koniecznie  
O segregacji odpadów

ZASADY KORZYSTANIA Z PUNKTU 
SELEKTYWNEGO ZBIERANIA 

ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) 
PRZY ULICY ZAMKOWEJ 2A W KOWARACH
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kiego nakaza³y miêdzy innymi dokonania 
zmian w wysokosci op³at za us³ugi cmentarne
i pogrzebowe na terenie kowarskich cmen-
tarzy. Realizuj¹c nakazane zmiany zrezygno-
wano  z  pobierania  op³at  za: 1.) dochowanie 
trumny lub urny do istniej¹cej mogi³y; 2.) wy-
budowanie grobu murowanego, nagrobka
i  nagrobka  umownego.

Zmniejsza to przychód przeznaczony na ut-
rzymanie cmentarzy o oko³o 50 tys. z³ rocznie.
Nakazano te¿ jednorazowe pobieranie op³aty 
za przed³u¿enie udostêpnienia miejsca grzebal-
nego na nastêpne 20 lat w wysokoœci jak za op-
³atê za pierwsze udostêpnienie tego miejsca. 
Pracujemy nad umo¿liwieniem roz³o¿enia tej 
op³aty na raty. Op³ata za grób ziemny zmala³a 
do 950 z³, pod grób urnowy ziemny 830 z³, grób 
rodzinny ziemny 920 z³. Za miejsce pod grób 
dziecka op³ata zmala³a do 100 z³.  Do 2.200 z³. 
wzros³a op³ata za grób murowany rodzinny i 
grób wielournowy murowany. Ze wzglêdu na 
malej¹c¹ iloœæ miejsca na cmentarzach podnie-
siono op³aty za udostepnienie miejsca grzebal-
nego „za ¿ycia”. Do 300 z³. Wzros³a jednorazo-
wa op³ata za udostêpnienie kaplic cmentar-
nych. Wprowadzono jednorazowe op³aty za 
wjazd na cmentarz: samochód osobowy z przy-
czepk¹ oraz dostawczy o DMC do 3,5 t-200 z³, 
ciê¿arowy  powy¿ej  3,5 t.  300 z³.

Nowe ceny zosta³y ustalone po konsultacji
z Radnymi tak, aby zminimalizowaæ ich doleg-
liwoœc dla mieszkañców Kowar. Po szeœciu mie-
si¹cach przeprowadzona zostanie analiza skut-
ków wprowadzonych zmian. Szczegó³ow¹ ta-
belê cen zawiera zarz¹dzenie nr 37/2020 Bur-
mistrza Miasta Kowary z dnia 5 marca 2020. 
Wejdzie ona w ¿ycie 14 dni po opublikowaniu 
w Dzienniku Urzêdowym Woj. Dolnosl¹skiego.

WRM

rodzaje  odpadów:
a)  odpady  zawieraj¹ce  azbest,
b)  zmieszane  odpady  komunalne,
c)  pad³e  zwierzeta,
d) odpady niepochodz¹ce z gospodarstw do-
mowych.
8.) Odpady wymagaj¹ce opakowania powinny 
zajmowaæ siê w szczelnych (nieciekn¹cych)
i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadaæ 
oryginaln¹ informacjê (etykietê) umo¿liwiaj¹c¹ 
identyfikacjê  odpadu  w  chwili  przekazania.
9.) Pracownik PSZOK ma prawo odmówiæ przy-
jêcia odpadu w przypadku, gdy dostarczone od-
pady nie znajduja sie w wykazie odpadów przyj-
mowanych, gdy odpady s¹ zanieczyszczone lub 
przyjêcie odpadow by³o sprzeczne z prawem 
albo mog³oby zagra¿aæ zdrowiu lub ¿yciu ludzi.
10.) Na ¿¹danie pracownika PSZOK wystawi 
dostarczaj¹cemu odpady pokwitowanie pot-
wierdzaj¹ce przekazanie odpadów, zawieraj¹ce 
iloœæ i rodzaj przewo¿onych odpdów, datê prze-
kazania  i  podpis  osoby  przyjmuj¹cej  odpady.
13.) Zarz¹dzaj¹cy PSZOK operator umieszcza
w miejscu ogólnie dostêpnym tablicê informa-
cyjn¹, zawieraj¹c¹ dane identyfikacyjne: nazwa, 
adres i nr teefonu, wykaz rodzajów przyjmowa-
nych odpadów komunalnych oraz dni i godziny 
pracy  PSZOK.

Realizuj¹c zalecenia pokontrolne NIK na te-
renie Dolnego Œl¹ska prowadzona jest kontrola 
zgodnoœci z obowi¹zuj¹cym prawem przepisów 
reguluj¹cych dzia³alnoœæ cmentarzy komunal-
nych. W ramach tej kontroli Prokuratura Rejo-
nowa w Jeleniej Górze oraz Wydzia³ Nadzoru
i Kontroli Dolnoœl¹skiego Urzêdu Wojewódz-

Przeczytaj koniecznie  
O segregacji odpadów

ZMIANA  WYSOKOŒCI OP£AT 
ZA US£UGI  CMENTARNE  NA TERENIE 

CMENTARZY KOMUNALNYCH W KOWARACH
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Œrodki zewnêtrzne dla Kowar    
Lista realizowanych i przygotowywanych projektów  

nizacja sta³ej wystawy, dot. Piwowarstwa
w Domu Tradycji. Trwaj¹ przygotowania do  
wydania materia³ów promocyjnych. Trwa pra-
ca naszych lokalnych artystów nad: odnowie-
niem Ÿróde³ka Jola, powstaje ³awka z rzeŸ-
bionym piwowarem i rzeŸba – odlew piwo-
wara. Zosta³ postawiony przy remontowanej 
nowej siedzibie Filii Biblioteki Miejskiej na 
Wojkowie g³az z wygrawerowanym napisem 
Centrum Wiedzy o Browarnictwie i wizerun-
kiem elewacji budynku przy ul. Wojska Pol-
skiego 4 w Kowarach. Ca³kowita wartoœæ pro-
jektu wynosi: 151.841,04 Euro. Dofinanso-
wanie  projektu  wyniesie  85%. 

2) Trwa realizacja projektu pn. „Okrywa-
nie na nowo walorów kulturowych i histo-
rycznych Kowar i czesko-polskiego pogra-
nicza” z³o¿ony w ramach Programu Interreg V-
A Republika Czeska–Polska 2014-2020 do Eu-
roregionu Nysa. Partnerem projektu jest mia-
sto Vrchlabi. Ca³kowita wartoœæ projektu wy-
nosi 25.724,47 Euro. Dofinansowanie projektu 
wyniesie 90%. Realizacja od 01.04.2020 do 
31.03.2021. W ramach projektu zagos-
podarowany zostanie teren przy ul. Wiejskiej 
ko³o wiaduktu kolejowego. Powstanie tutaj 
miejsce przystankowe, po³o¿one przy szlakach 
niebieskim i zielonym, biegn¹cych z centrum 
Kowar ko³o Kapliczki œw. Anny w kierunku 
Uroczyska i Wodospadu Piszczaka. Zaplano-
wano wyposa¿enie terenu w elementy be-
tonowe ma³ej architektury; tj. miejsce na 
grilla, sto³y z ³awkami, stojak na rowery, kosze 
œmieci oraz tablice informacyjno-promocyjne 
dot.  historii  Kowar  i  Vrchlabi.

3) Trwa realizacja projektu pn. „E-aktywni 
mieszkañcy w mieœcie Kowary” w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na la-
ta 2014-2020. Projekt polega na podniesieniu 

Wydzia³ Rozwoju Miasta Urzêdu Miej-
skiego w Kowarach przedstawia podsumo-
wanie dzia³añ w³asnych z zakresu realizacji 
projektów z dofinansowaniem ze œrodków 
zewnêtrznych  UE  i  krajowych  w  2020 r. 

Projekty w trakcie realizacji.
1) Trwa realizacja projektu pn. „Odkrywa-

nie Polsko – Niemieckich Tradycji Piwowar-
skich” w ramach programu Interreg Polska
– Saksonia 2014-2020. Partnerem projektu 
jest Zeitsprung Zittau gemeinnutzige GmbH 
z Zittau. Okres realizacji projektu przypada na 
okres 10.2019–09.2021. W ramach projektu 
trwa remont Filii Biblioteki Miejskiej na Woj-
kowie, w której planowane jest utworzenie 
Centrum Wiedzy o Browarnictwie. Trwa orga-
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Œrodki zewnêtrzne dla Kowar    
Lista realizowanych i przygotowywanych projektów  

kompetencji cyfrowych mieszkañców poprzez 
przeprowadzenie szkoleñ dla 150 osób, prze-
widziana tematyka szkoleñ: „Rodzic w Inter-
necie”, „Mój biznes w sieci”, „Moje finanse
i transakcje w sieci”, „Dzia³am w sieciach  spo-
³ecznoœciowych”, „Tworzê w³asn¹ stronê in-
ternetow¹ (blog)”, „Rolnik w sieci”, „Kultura
w sieci”. W ramach projektu zakupiono 10 szt. 
laptopów, które po zakoñczeniu realizacji 
projektu zostan¹ przekazane do kowarskich 
szkó³. Termin realizacji projektu: 01.2019 r. - 
10.2020 r. Ca³kowita wartoœæ projektu wyno-
si: 84.000,00 PLN. Dofinansowanie projektu  
wynosi  100%.

4) Pracownicy WRM w ramach poroz-
umienia o wspó³pracy zajmuj¹ siê realizacj¹ 
projektu grantowego pn. „Magiczny Ogród – 
miejsce wystaw i spotkañ plenerowych w 
Kowarach”. Beneficjentem projektu jest Sto-
warzyszenie Mi³oœników Kowar. Celem pro-
jektu jest stworzenie atrakcyjnego turystycz-
nie i ogólnie dostêpnego miejsca dla miesz-
kañców i turystów odwiedzaj¹cych Kowary
z przestrzeni¹ do organizacji wystaw, spotkañ, 
plenerów, wystêpów, kina letniego, warszta-
tów. Trwa uporz¹dkowaniu terenu SMK i na 
ukoñczeniu jest remont murów kamiennych.

W trakcie realizacji jest wykonie tablic, poœ-
wiêconych przemys³owej i rzemieœlniczej his-
torii miasta. W ogrodzie zostan¹ wyekspo-
nowane urz¹dzenia nawi¹zuj¹ce do dawnych 
zawodów, np. ko³a m³yñskie, budki stra¿nicze, 
w murze osadzona jest brama kuta – rêko-
dzie³o kowalskie. Zosta³ zakupiony domek 
przyœcienny z metalu na narzêdzia z przez-
naczeniem na magazynek. W ogrodzie zosta³ 
postawiony wysoki stela¿ na roœliny pn¹ce, 
tworz¹cy œcianê – korytarz zieleni.  Zostan¹ 
przyciête i bêd¹ pielêgnowane krzewy i drze-
wa owocowe ju¿ tam rosn¹ce. Wartoœæ 
ca³kowita projektu: 42.857,00 PLN; dofinan-
sowanie – grant 100% przyznane przez LGD 
Partnerstwo Ducha Gór w ramach realizacji 
LSR 2014-2020 z Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-2020. Termin  
realizacji  05.2020 - 10.2021.

5) Pracownicy WRM w ramach porozu-
mienia o wspó³pracy zajmuj¹ siê realizacj¹ 
projektu grantowego pn. „Galeria na powiet-
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Œrodki zewnêtrzne dla Kowar    
Lista realizowanych i przygotowywanych projektów  

rzu o historii ewangelickiego kompleksu w 
Kowarach”. Beneficjentem projektu jest Sto-
warzyszenie „Eurojedynka”. Jest to to projekt 
grantowy realizowany poprzez LGD Partner-
stwo Ducha Gór w ramach realizacji LSR 2014-
2020, dofinansowany z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
W ramach projektu powsta³o miejsce pamiêci 
i to¿samoœci, upamiêtniaj¹ce historiê kowar-
skiego kompleksu ewangelickiego. W ramach 
promocji projektu w trakcie przygotowania  s¹  
projekty graficzne widokówek z reproduk-
cjami obiektów dawnego kompleksu ewan-
gelickiego (szko³a, dom pastora, cmentarz, 
dzwonnica, koœció³) oraz broszury o historii 
kompleksu ewangelickiego. W ramach wnio-
sku ustawione zosta³y trzy tablice  informa-

cyjne o  historii  kompleksu ewangelickiego
i z informacjami o przybyciu tyrolskich ewan-
gelików do Kowar. Dokonane zosta³y tak¿e 
nasadzenia zieleni tworz¹ce zak¹tek pamiêci 
oraz zakupione zosta³y i powieszone budki 
lêgowe dla ptaków. Ca³kowita wartoœæ pro-
jektu 20.000,00 PLN. Dofinansowanie pro-
jektu – 100%. Termin realizacji 05.2020
- 01.2021.

6) Trwa realizacja projektu pn. „Dobra po-
ra na aktywne i edukacyjne ¿ycie Seniora
w Kowarach”. Projekt zapewnia funkcjo-
nowanie Edukacyjnego Klubu Seniora, pokry-
waja koszty utrzymania i obs³ugi klubu. 
Beneficjentem jest GM Kowary, realizatorem 
MOPS. Dla min. 20 cz³onków klubu przewi-
dziano ró¿nego rodzaju zajêcia edukacyjne, 
ruchowe i ogólnorozwojowe, wyjazdy, spot-
kania okolicznoœciowe, transport klubowi-
czów na zajêcia. Realizacja projektu: 12.2019
- 12.2022. Ca³kowita wartoœæ projektu wynosi 
745.770,046 PLN, dofinansowanie projektu 
95%  z  RPO WD  2014-2020  dzia³anie 9.2.1. 

7) Ttrwa realizacjia projektu pn. „Wzrost 
jakoœci edukacji w Szkole Podstawowej nr 3 
im. Józefa Gielniaka w Kowarach”. Bene-
ficjentem projektu jest Fundacja Edukacji 
Przedszkolnej. Projekt realizowany jest w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnoœl¹skiego na lata 2014-
2020, w ramach poddzia³ania 10.2.3 – Zapew-
nienie równego dostêpu do wysokiej jakoœci 
edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponad-
gimnazjalnej – ZIT AJ. Celem projektu jest 
podniesienie u uczniów kompetencji klu-
czowych, w³aœciwych postaw i umiejêtnoœci 
niezbêdnych na rynku pracy oraz rozwiniêcie 
indywidualnego podejœcia do ucznia, szcze-
gólnie ze specjalnymi potrzebami edukacyj-
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nymi a tak¿e podniesienie kwalifikacji nau-
czycieli. W ramach projektu SP3 otrzyma 
równie¿ wyposa¿enie w sprzêt TIK sali 
komputerowej oraz wyposa¿enie pracowni 
geograficznej. Termin realizacji projektu: 
01.2019 r. - 12.2020 r. Ca³kowita wartoœæ pro-
jektu wynosi: 419.184,00 PLN. Dofinanso-
wanie  projektu  wynosi 90%.

Projekty z³o¿one w trakcie oceny i przygo-
towywane  do  z³o¿enia:

1) Projekt pn. „Nowoczesna Edukacja
– pomys³ na rozwój Gminy Kowary” zosta³ 
z³o¿ony do RPO WD 2014-2020 dzia³anie 
10.2.3 w dn. 04.05.2020. Projekt obejmuje 
dzieci z wszystkich trzech kowarskich szkó³ 
SP1, SP3 i ZSO. Beneficjentem projektu jest 
GM Kowary. Cel g³ówny projektu: zwiêksze-
nie dostêpnoœci, stopnia wykorzystania i ja-
koœci technologii informacyjnych i komunika-
cyjnych; zapewnienie przedsiêwziêcia z za-
kresu wyposa¿enia w nowoczesny sprzêt i ma-
teria³y dydaktyczne pracowni, zw³aszcza ma-
tematyczno-przyrodniczych i cyfrowych. Cel 
szczegó³owy: Podniesienie u uczniów kom-
petencji kluczowych oraz w³aœciwych postaw
i umiejêtnoœci niezbêdnych na rynku pracy, 
oraz rozwijanie indywidualnego podejœcia do 
ucznia przez nauczycieli, szczególnie ze spec-
jalnymi potrzebami edukacyjnymi. Planowa-
na realizacja projektu: 01.2021 - 12.2022. 
Wartoœæ projektu 1.869.215,90 PLN, dotacja 
1.663.190,98 PLN. Rozstrzygniêcie projektu
w  12.2020 r.

2) W ramach Rz¹dowego Funduszu In-
westycji Lokalnych zosta³ wys³any wniosek na 
sfinansowanie inwestycji maj¹tkowych w wy-
sokoœci 515.555,00 PLN. Do sfinansowania 
przeznaczone zosta³y nastêpuj¹ce inwestycje:  

Przebudowa boiska na ul. Matejki oraz Prze-
budowa chodników i parkingów w ci¹gu ulic 
Matejki.

3) Przygotowywano i z³o¿ono projekt, pt. 
„Aktywna integracja mieszkañców Gminy 
Kowary” w dn. 15.06.2020 r. w ramach na-
boru do RPO WD 2014-2020 dzia³anie 9.1.1 
wspólnie z firm¹ zewnêtrzn¹ WANIR z Poz-
nania. Planowany okres realizacji projektu: od: 
01.11.2020 r. do: 30.06.2023 r. Bêdzie to 
projekt na rzecz integracji spo³eczno-zawo-
dowej dla osób zagro¿onych ubóstwem lub 
wykluczeniem spo³ecznym, wsparciem dla 
osób niepe³nosprawnych, w ramach którego 
realizowane s¹ sta¿e. Ca³kowita wartoœæ pro-
jektu: 953.324,75 PLN. Dofinansowanie pro-
jektu  to  95%.

4) Trwa przygotowanie wniosku do 
z³o¿enia w ramach programu INTERREG Pl-Cz 
do Euroregionu Nysa do 13.10.2020 r., wyniki 
po 28-01-2021r., dot. projektu wspó³pracy 
generacji – miast partnerskich Vrchlabi i Ko-
war. Beneficjentem projektu bêdzie GM Ko-
wary i obejmie swym zasiêgiem uczniów ZSO, 
Szko³ê Bran¿ow¹ oraz seniorów z Kowar. Part-
nerem projektu bêdzie Miasto Vrchlabi. Pro-
jekt bêdzie polega³ na zaplanowaniu min. 6 - 8 
spotkañ - wyjazdów do siebie nawzajem w ce-
lu wymiany doœwiadczeñ, poznania kraju s¹-
siada, zajêcia edukacyjne, sportowe, wspólne 
œpiewanie, w 3 grupach tematycznych: 1. szko-
³a bran¿owa, 2. liceum, 3. seniorzy z  klubu Se-
niora. Planowana realizacja projektu 04.2021 
– 03.2022r. Projekt bêdzie kontynuacj¹ aktyw-
nej i wieloletniej wspó³pracy partnerskich 
miast Kowary i Vrchlabi.  Ca³kowity max. koszt 
projektu  do  20.000,00  EURO.

5) Trwa przygotowanie wniosku do z³o-
¿enia w ramach programu  INTERREG Pl-Cz do 
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Euroregionu Nysa do 13.10.2020 r., wyniki po 
28-01-2021r., przy wspó³pracy miasta partner-
skiego Vrchlabi, pt. „Poprzez Wenecjê Karko-
noszy do Kowarskiego Ratusza”. Projekt ma 
na celu udostêpnienie nowej œcie¿ki spa-
cerowo-turystycznej poœwiêconej rzemios³u 
dawnemu w Kowarach. Trasa bêdzie wiod³a 
wzd³u¿ rzeki Jedlicy przez ul. Stanis³awa 
Staszica i Ludwika Waryñskiego. Œcie¿ka bê-
dzie rozpoczynaæ siê od Mostka Z³otnika zlo-
kalizowanego za Mostkiem Mi³oœci na wyso-
koœci koœcio³a NMP (za mostem Œw. Niepo-
mucena) poprzez Mostek M³ynarza, Mostek 
Herbowy, most na parking z udostepnieniem 
wejœcia po schodach od strony parkingu do 
Ratusza, dalej poprzez Mostek Tkacza i Mo-
stek Kowala na wysokoœci Poczty w Kowarach. 
Zadania przewidziane w projekcie to: remont 
schodów wejœciowych do Ratusza od strony 
parkingu, remont Mostka Herbowego i Most-
ka M³ynarza. Ponadto nast¹pi ozdobienie 4 
mostków w metaloplastykê – szyld z nazw¹ 
mostka i elementem charakterystycznym dla 
poszczególnych zawodów rzemieœlniczych. 
Przewiduje siê równie¿ wykonanie oraz 
zamontowanie 5 tabliczek informacyjno – pro-
mocyjnych, tj. przy ka¿dym z 4 mostków na 
Jedlicy po 1 szt. – tabliczki stoj¹ce z opisem 
kowarskiej historii poszczególnych zawodów 
oraz przymocowanie 1 tabliczki do elewacji 
ratusza przy schodach wejœciowych do bu-
dynku Ratusza od strony parkingu. Ca³kowity 
koszt projektu 150.000 PLN, dofinansowa-
nie 90%. Przewidywany termin realizacji: 
01.04.2021 – 31.03.2022 r.

6) Trwaj¹ prace nad przygotowaniem 
dokumentacji do projektu na termomo-
dernizacjê obiektów oœwiatowych  SP1 i ZSO
w Kowarach i do przygotowania wniosku 

aplikacyjnego w ramach planowanego na 
09.2020 naboru na „Poprawê efektywnoœci 
energetycznej w budynkach szkolnych” ze 
œrodków Mechanizmu Finasowego Europej-
skiego Obszaru Gospodarczego 2014-20120,
z dofinasowaniem w wysokoœci 70%. 
Ca³kowity koszt projektu min. 2.000.000 PLN.

7) Trwa przygotowanie projektu do Fun-
duszy Norweskich dot. inwestycji w zakresie 
zielono-niebieskiej infrastruktury, pt. „Zielono-
niebieskie Kowary”. Planowana wartoœæ pro-
jektu ok. 10.000.000 PLN, dofinansowanie 
85%. Z³o¿enie wniosku do 17.08.2020, ocena 
formalna i merytoryczna potrwa do koñca

I kw. 2021r . Planowany termin realizacji pro-
jektu  01.04.2021 - 30.04.2024. Planowane 
dzia³ania  inwestycyjne  w  ramach  projektu:

* Dzia³anie, dot. systemu gospodarowania 
wod¹ – zwiêkszenie ma³ej retencji wodnej. 
Remont elementów korony zalewu, pozwoli 
na zwiêkszenie zdolnoœci retencyjnej zbior-
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nika. Ponadto planowane jest umocnienie na-
turalnej linii brzegowej i skarp, odmulanie 
zbiornika  i  pog³êbienie  zbiornika. 

* Dzia³anie, dot. rewitalizacji terenów 
zieleni, przywrócenie w³aœciwego stanu ob-
szaru zdegradowanego z uwzglêdnieniem 
funkcji retencyjnej: „Przebudowa i zagos-
podarowanie œcie¿ki pieszej na cele rekre-
acyjno-edukacyjne przy zbiorniku „Kowary” 
retencyjnym przy ul. Zamkowej. Przy œcie¿ce 
planowane jest postawienie: oœwietlenia z za-
stosowaniem OZE – paneli s³onecznych – foto-
woltaiki, tablic informacyjno-promocyjnych i 
memo dot. ochrony œrodowiska, ekologii, 
zmian klimatycznych, itp., ³awek, koszy na 
œmieci, ³awko-stojaków na rowery z kamienia i 
drewna z motywem metaloplastycznych zwie-
rz¹t wykonanych z metalu, nasadzenie roœ-
linnoœci: drzew, bylin i krzewów, stworzenie 
ma³ej pla¿y. W ramach zadania zaplanowano 
równie¿ stworzenie obszaru bioretencji przy 

wlocie potoku Bystra do zalewu: Zaplanowane 
jest nasadzenie roœlinnoœci oczyszczaj¹cej wo-
dê przy wlocie wody do zbiornika oraz zagos-
podarowanie mokrade³ po prawej stronie od 
wlotu potoku Bystra – nasadzenie gatunków 
rodzimych, naturalnie rosn¹cych w wodzie i na 
mokrad³ach, tj.: turzyce, kosaæce, krwawnice, 
sity  i  oczerety.

* Dzia³anie, dot. rewitalizacji terenów 
zieleni, przywrócenie w³aœciwego stanu ob-
szaru zdegradowanego z zastosowaniem 
systemu nawadniania terenu: Stworzenie 
plenerowego miejsca edukacyjnego –  
Magiczny Ogród – II etap przy ul. Górniczej 1 
w Kowarach: wykonanie widowni i sceny oraz 
œcie¿ek z powierzchni przepuszczalnej (drobny 
kamieñ) oraz z a¿urowych p³yt betonowych, 
zainstalowanie systemu nawadniania roœlin
z pojemników na wodê deszczow¹ oraz na-
sadzenie roœlin w ogrodzie i stworzenie œcian 
zieleni  z  winobluszczu.
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* Stworzenie przy Zespole Szkó³ Ogólno-
kszta³c¹cych ZSO przy ul. Szkolna 1  – miejsca 
edukacji pod chmurk¹, miejsce obsadzone 
zostanie krzewami i zieleni¹, zostan¹ posta-
wione: altana, ³awki i kosze oraz przy budynku 
szko³y zostan¹ postawione: ogród deszczowy
i  pojemniki  na  wodê  deszczow¹.

* Zakup zbiorników na wodê deszczow¹
o poj. 650 l  i ich monta¿ do rynien budynków 
(zawory – system pod³¹czenia) – 200 szt. dla 
wspólnot mieszkaniowych i budynków komu-
nalnych oraz na terenie jednostek podleg³ych 
gminie. Osoby i podmioty otrzymuj¹ce zbior-
nik na wodê deszczow¹ przejd¹ przeszkolenie 
z zakresu ich u¿ywania i jaki jest ich wp³yw na 
zmiany  klimatyczne  w  mieœcie. 

* Zakup ogrodów deszczowych i ich mon-
ta¿ do rynien budynków (zawory – system 
pod³¹czenia) – 100 szt. dla wspólnot mieszka-
niowych i budynków komunalnych oraz na 
terenie jednostek podleg³ych gminie Osoby
i podmioty otrzymuj¹ce zbiornik na wodê 
deszczow¹ przejd¹ przeszkolenie z zakresu ich 
u¿ywania i jaki jest ich wp³yw na zmiany 
klimatyczne  w  mieœcie. 

* Wykorzystanie w trenach zieleni obiek-
tów i systemów wodnych w celu ³agodzenia 
skutków zmian klimatu – rozwi¹zania zwiêk-
szaj¹ce wilgotnoœæ powietrza w mieœcie. Mon-
ta¿ fontanny p³ywaj¹cej w stawie w parku 
przy Karkonoskiej, Postawienie zielonej kame-
ry / monitoringu,  zakup  budek  lêgowych.  

* Remont fontanny przy urzêdzie miasta, 
zakup pompy do nape³niania / uzupe³niania 
wody w obiegu zamkniêtym fontanny ze 
zbiornika  na  wodê  deszczow¹  przy  ratuszu. 
Zadaniem fontanny w projekcie jest tworzenie 
wilgoci w powietrzu i sch³adzanie temperatury 
powierza  w  centrum  miasta. 

* Systemy nawadniania wykorzystuj¹ce 
wody opadowe: System zraszania boiska tra-
wistego do gry w pi³kê no¿n¹ przy ul. Karko-
noskiej. Woda ze studni ch³onnych na wodê 
deszczow¹ wykorzystana zostanie do nawad-
niania murawy boiska. W ramach projektu 
planowany jest zakup zraszaczy sektorowych
z katem pracy 180 stopni oraz pompy g³ê-
binowej i materia³y przy³¹czeniowe (oruro-
wanie, kabel zasilaj¹cy, studnia przy³¹czenio-
wa). Poza projektem zostanie wykonane przez 
MKS Olimpiê we w³asnym zakresie monta¿ 
zraszaczy i monta¿ pompy oraz prace ziemne
i  pod³¹czeniowe. 

* W ramach dzia³ania adaptacyjnego – Na-
sadzenia zieleni:  Zasadzenia drzew przy dro-
dze  gminnej  Al. Wolnoœci  (platany).

* Stworzenie Arboretum na starym cmen-
tarzu ewangelickim przy ul. L. Waryñskiego, 
nasadzenia roœlin i krzewów ozdobnych, in-
stalacja zielonej kamery/monitoringu, zakup 
budek  lêgowych  i  hotelu  dla  owadów.
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* Stworzenie £¹k kwietnych w Kowarach 
– nasadzenia trawy i kwiatów gromadz¹cych 
wilgoæ – przy ul. Borusiaka, miêdzy ul. Gór-
nicz¹ i ul. Sienkiewicza, dzia³ka przy MOPS
ul. Zamkowa,  przy  SP1  ul. Staszica. 

* W parku przy ul. Parkowej – nasadzenia  
roœlin, postawienie ³awek kamienno-drewnia-
nych ze stojakami  na rowery, zakup budek 
lêgowych, zakup i pod³¹czenie zielonej kame-
ry / monitoringu.

* Nasadzenia zieleni przy Przedszkolu 
Publiczne w Kowarach ul. Sienkiewicza: ³¹ka 
zielona/kwietna, nasadzenia trawy i kwiatów 
gromadz¹cych wilgoæ, umieszczenie pojem-
ników na wodê deszczow¹ oraz postawienie 
ogrodów deszczowo-ogrodowych,  instalacja 
zielonej kamery/monitoringu, zakup budek 
lêgowych  i  wiata edukacyjna  z  ³awkami.

* Nasadzenia zieleni i tworzenie zielonej 
œciany: Szko³a Podstawowa 1 w Kowarach ul. 
Staszica 16. Dokonanie nasadzeñ krzewów, 
bylin i traw ozdobnych, obsadzenie winoblusz-
czem altanki edukacyjnej, po³o¿enie maty 
przerostowej, zadaszenie altany konstrukcj¹ 
drewnian¹ i materia³em przeciws³onecznym 
oraz obsadzenie czêœci ogrodzenia posesji 
szkolnej winobluszczem; ustawienie tablic 
eko-memory, dot. edukacji ekologicznej i 
zmian klimatycznych, instalacja zielonej ka-
mery / monitoringu,  zakup  budek  lêgowych.

* Zielone mostki 16 szt. mostków na 
rzece Jedlicy w Centrum Kowar – ukwiecenie 
mostków, zakup donic i ich monta¿, zakup 
kwiatów, ziemi i œrodków ochrony roœlin, pod-
lewanie z beczkowozu, utrzymanie i pielê-
gnacja. 

* W ramach dzia³ania adaptacyjnego od-
sklepienia powierzchni zasklepionych asfaltem 
/ betonem i tworzenie powierzchni przepu-
szczalnych w to miejsce z zastosowaniem udo-
skonaleñ dla NSP (osób niepe³nosprawnych).  

* Przebudowa ci¹gu komunikacyjnego
ul. Matejki – III etap – piesze œcie¿ki na 
osiedlu w centrum miasta / usuniecie asfaltu, 
zostan¹ wykonana z przepuszczalnej podbu-
dowy i puzli betonowych szeroko rozstawio-
nych przepuszczalnych dla wody, nasadzenia 
krzewów  przy  œcie¿kach  pieszych.

* Zakup 2 nowych zielonych przystanków 
z dachem zielonym i œcianami zielonymi przy 
Dworcowej, nasadzenia roœlin pn¹cych i traw 
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(przy  PKP  i  ZEZK)
* Stworzenie zielonej œciany, nasadzenia

i monta¿ siatek na ogrodzeniu ZEZK – ul. Dwor-
cowa.

* Popularyzacja jazdy na rowerze w cen-
trum miasta: oznaczenia tras rowerowych, 
postawienie ³awko-stojaków na rowery z ka-
mienia i drewna z motywem zwierz¹t z me-
talu (z 4-5 wiejœciami na rowery z jednej strony 
kamienia a z drugiej ³awka drewniana) w Par-
ku przy Karkonoskiej, przy Zalewie – ul. Zam-
kowa, muszla koncertowa – ul. Jagielloñczyka, 
w parku przy ul. Parkowej, przy UM ul. 1 Maja 
oraz  kosze n a smieci.

* Zastosowanie na tworzonym miejscu 
zielonym rozwi¹zañ energooszczêdnych z wy-
korzystaniem OZE: na przystankach przy PKP
i ZEZK – ul. Dworcowa, przy UM Kowary i MOK 
zostanie zainstalowany systemem ³adowania 
komórek  z  wykorzystaniem  fotowoltaiki.

* Pozyskano partnera norweskiego do 
projektu – przyjêcie partnera  norweskiego
i poprowadzenie cyklu prezentacji, prelekcji, 
szkoleñ, dot. wymiany dobrych praktyk, 
adaptacji  do  zmian  klimatycznych.

* W zwi¹zku z w/w projektem jest two-
rzona szeroka lista dzia³añ adaptacyjnych i mi-
tygacyjnych do dokumentu strategicznego: 
Planu adaptacji do zmian klimatu GM Ko-
wary do roku 2030.

* Dzia³ania informacyjno-promocyjno-
szkoleniowe dla mieszkañców.

Inne dzia³ania WRM ds. funduszy  pomo-
cowych  i  rozwoju.

1) Zosta³y przygotowane wstêpne zakresy
i oszacowane nastêpuj¹ce projekty gminy Ko-
wary na przysz³¹ perspektywê finansow¹ UE 
na lata 2021-2029: Remont zbiornika reten-

cyjnego „Kowary” z dostosowaniem do funk-
cji zbiornika retencyjnego; Przebudowa i za-
gospodarowanie œcie¿ki pieszej na cele rekre-
acyjno-edukacyjne przy zbiorniku retencyjnym 
przy ul. Zamkowej w Kowarach; Bezpieczny 
Pieszy i bezpieczny Rowerzysta w Gminie 
Miejskiej Kowary – œcie¿ka rowerowa i piesza; 
Przebudowa by³ego dworca PKP w Kowarach
z przeznaczeniem na obiekt kulturalno-infor-
macyjno-turystyczny; Rewitalizacja / Termo-
modernizacja budynków u¿ytecznoœci pub-
licznej Gminy Miejskiej Kowary i wyposa¿enie 
ich w instalacje fotowoltaiczne oraz dosto-
sowanie do potrzeb osób z niepe³nospraw-
noœciami; Termomodernizacja / Rewitalizacja 
wielorodzinnych budynków mieszkalnych, ko-
munalnych i wspólnotowych Starówki Kowar-
skiej; Granty na wymianê wysokoemisyjnych 
kot³ów na ekologiczne Ÿród³a ciep³a; Aktywny 
Senior w gminie Kowary – Zapewnienie fun-
kcjonowania Edukacyjnego Klubu Seniora
w Kowarach. Projekty te zosta³y wprowa-
dzone do Bazy Programu Wykonawczego
w ramach Strategii Sudety 2030 oraz wys³ane 
do ZIT AJ w celu ujêcia ich w planach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego WD na lata 
2021-2027. 

2) Trwaj¹ prace, spotkania, konsultacje w 
ramach ZIT AJ do RPO WD 2021-2027 nad 
wspólnym projektem pozakonkursowym œcie-
¿ek rowerowych Jelenia Góra, Mys³akowice, 
Kowary,  Podgórzyn,  Karpacz.

3) Trwaj¹ przygotowania do aktualizacji: 
Programu Rozwoju Gminy Miejskiej Kowary 
na  lata  2021-2030

Anna Pyzik
Zastêpca Naczelnika 

Wydzia³u Rozwoju Miasta 
ds. funduszy pomocowych i rozwoju  



Urz¹d Miejski w Kowarach 
ZMIANA OGRANIZACJI PRACY

UWAGA: ZMIANA ORGANIZACJI PRACY URZÊDU MIEJSKIEGO W KOWARACH

W zwi¹zku z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. dotycz¹cym 
czêœciowego znoszenia ograniczeñ zwi¹zanych z koronawirusem informujê, ¿e wizyty osobiste 
w  Urzêdzie  pozostaj¹  ograniczone  wy³¹cznie  do  sytuacji  niezbêdnych  dla  obywateli.

W sprawach z zakresu: rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludnoœci i dowodów osobistych, 
œwiadczenia us³ug komunalnych, decyzji zwi¹zanymi z inwestycjami, np. dotycz¹cymi ochrony 
œrodowiska, wymagaj¹cych osobistej wizyty w Urzêdzie, konieczna jest wczeœniejsza konsultacja 
z  pracownikiem  oraz  umówienie  siê.

SEKRETARIAT:
tel. 75 64 39 222, 75 718 24 16 – sekretariat@kowary.pl

BIURO OBS£UGI KLIENTA:
tel. 75 64 39 222  e-mail: bok@kowary.pl

EWIDENCJA DZIA£ALNOŒCI GOSPODARCZEJ, DOWODY OSOBISTE, EWIDENCJA LUDNOŒCI: 
tel. 75 64 39 227 e-mail: wss@kowary.pl

URZ¥D STANU CYWILNEGO:
tel. 75 64 39 226 lub e-mail: usc@kowary.pl

PODATKI / OP£ATY ZA ODPADY KOMUNALNE (informacje o stanie swoich zobowi¹zañ):
tel. 75 64 39 224 lub e-mail: podatki@kowary.pl

WYDZIA£ ROZWOJU MIASTA:
tel. 75 64 39 225 lub e-mail: wrm@kowary.pl / gospodarka komunalna, gospodarka odpadami, 
infrastruktura techniczna, ochrona œrodowiska
tel. 75 64 39 228 lub e-mail: wrm@kowary.pl / gospodarka nieruchomoœciami, dzier¿awa, 
rolnictwo, gospodarka przestrzenna
tel. 75 64 56 115 lub e-mail: anna.pyzik@kowary.pl / fundusze pomocowe

W budynku g³ównym przy Biurze Obs³ugi Klienta zosta³a umieszczona skrzynka podawcza.
Sprawy  s¹  za³atwiane  na  bie¿¹co.

Sprawy mo¿na za³atwiæ równie¿ przez ePUAP: /fw351fy5s7/skrytka.

Burmistrz Miasta Kowary
El¿bieta Zakrzewska
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Urz¹d Miejski w Kowarach 
Godziny otwarcia i dane teleadresowe

 URZ¥D MIEJSKI W KOWARACH
      ul. 1 Maja 1a, 58-530 Kowary
      tel.: 75 64 39 222, fax.: 75 76 13 173
      tel. (awaryjny): 75 71 82 416
      email: bok@kowary.pl

   BURMISTRZ MIASTA KOWARY
   El¿bieta Zakrzewska

   ZASTÊPCA BURMISTRZA MIASTA KOWARY
   Ryszard Rzepczyñski

   SKARBNIK MIASTA KOWARY
   Agata M³odawska

     

Godziny pracy Urzêdu Miejskiego:
poniedzia³ek 8:00 - 16:00
wtorek-œroda  7:30 - 15:30
czwartek 7:30 - 17:00
pi¹tek 7:30 - 14:00.

Wydzia³ Spraw Spo³ecznych przyjmuje interesantów:
poniedzia³ek od 8.00 do 15.30
wtorek - œroda od 7.30 do 15.00
czwartek od 7.30 do 16.30
pi¹tek od 7.30 do 13.30.

Urz¹d Stanu Cywilnego przyjmuje interesantów:
poniedzia³ek od 8.00 do 14.00
wtorek - œroda od 7.30 do 13.00
czwartek od 7.30 do 17.00
pi¹tek od 7.30 do 13.00. 

Budynek “A” Urzêdu Miejskiego, parter, pokój nr 10
tel. 75 64 39 222, 600 334 611, 
E-mail: burmistrz@kowary.pl   

Budynek “A” Urzêdu Miejskiego, I piêtro, pokój nr 9
tel. 75 64 56 113, e-mail: zb@kowary.pl   

Budynek “A” Urzêdu Miejskiego, parter, pokój nr 14-17
tel. 75 64 39 224, 519 121 066, e-mail: skarbnik@kowary.pl   
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 Wizyty osobiste 
w  UM Kowary  

pozostaj¹  
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Urz¹d Miejski w Kowarach 
Dane teleadresowe 

   SEKRETARZ MIASTA KOWARY  
   Dorota Czy¿ak

  
BIURO OBS£UGI KLIENTA

   SEKRETARIAT

   WYDZIA£ SPRAW SPO£ECZNYCH

   URZ¥D STANU CYWILNEGO

WYDZIA£ ORGANIZACYJNY i KADR

   WYDZIA£ ROZWOJU MIASTA

BIURO RADY MIEJSKIEJ

   WYDZIA£ FINANSOWY

Budynek “A” Urzêdu Miejskiego, I piêtro, pokój nr 2
tel. 75 64 56 116, e-mail: sekretarz@kowary.pl   

Budynek “A” Urzêdu Miejskiego, parter, pokój nr 1
tel. 75 64 39 222, e-mail: bok@kowary.pl   

Budynek “A” Urzêdu Miejskiego, I piêtro, pokój nr 8
tel. 75 71 82 416, e-mail: sekretariat@kowary.pl   

Budynek “B” Urzêdu Miejskiego, parter, pokój nr 2
tel. 75 64 39 227, e-mail: wss@kowary.pl   

Budynek “B” Urzêdu Miejskiego, parter, pokój nr 1
tel. 75 64 39 226, e-mail: usc@kowary.pl 

   
Budynek “A” Urzêdu Miejskiego, parter, pokój nr 1-2
tel. 75 64 56 116, e-mail: kadry@kowary.pl 

Budynek “A” Urzêdu Miejskiego, parter, pokój nr 3-7
tel. 75 64 39 225, 75 64 39 228, 75 64 39 229, 
E-mail: wrm@kowary.pl   

Budynek “A” Urzêdu Miejskiego, II piêtro, pokój nr 26
tel. 75 64 39 232, e-mail: rada@kowary.pl 

Budynek “A” Urzêdu Miejskiego, 
I piêtro, pokój nr 14-17
75 64 39 223, tel. 75 64 39 224, 
e-mail: wf@kowary.pl   

  

3
0

UWAGA:
W zwi¹zku 

z epidemi¹ COVID-19
Zwiedzanie 

kowarskiego ratusza 
i Sal Tradycji Miasta 

do odwo³ania
zawieszone!

 INFORMACJA TURYSTYCZNA

 INFORMATYCY

 STANOWISKO DS. MARKI KOWAR 

 INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH
 Roman Zelga

Budynek “A” Urzêdu Miejskiego, 
przyziemie ratusza,
tel. 75 718 24 89
e-mail: turystyka@kowary.pl  

Budynek “A” Urzêdu Miejskiego, 
II piêtro, pok. 27
tel. 75 64 56 117
e-mail: informatyk@kowary.pl  

Budynek “B” Urzêdu Miejskiego, 
II piêtro, pok. 25
tel. 75 64 39 231
e-mail: promocja@kowary.pl  

Elit Partner Sp. z o.o.
tel. 42 30 70 875, 577 070 855
e-mail: iod@kowary.pl  

Wiêcej w Biuletynie
Informacji Publicznej: 
www.bip.kowary.pl
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Rada Miejska w Kowarach  
Zakres dzia³ania, sk³ad, komisje, dy¿ury

DY¯URY RADNYCH: 

UWAGA: W zwi¹zku z og³oszeniem stanu 
epidemii informujemy, i¿ dy¿ury Radnych 
i Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej 
zostaj¹  zawieszone do odwo³ania.

SK£AD RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH:
Maciej Michella  - Przewodnicz¹cy
Beata Espenschied - Wiceprzewodnicz¹ca
Rados³aw Adamowicz 
Adam Bierowski 
Ewa Borczyk
Tadeusz Cwynar 
Anna Klepacz  
Krzysztof £ubiñski
Andrzej Machnica  
Ewa Pêdziwiatr  
Kamila Pietraszek  
Karol Przybylak  
Dagmara Rodowicz 
Stanis³aw Schmidt 
Ma³gorzata Starêga 

KOMISJE RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH
Komisja Rewizyjna:
Kamila Pietraszek – przewodnicz¹ca komisji, Dagmara Rodowicz – zastêpca przewodnicz¹cej komisji
Ewa Borczyk, Tadeusz Cwynar, Anna Klepacz, Andrzej Machnica, Ewa Pêdziwiatr.

Komisja do spraw skarg, wniosków i petycji:
Rados³aw Adamowicz – przewodnicz¹cy komisji,  Adam Bierowski, Tadeusz Cwynar, 
Anna Klepacz, Andrzej Machnica, Kamila Pietraszek, Dagmara Rodowicz, Ma³gorzata Starêga.

Komisja Bud¿etowo-Gospodarcza:
Ma³gorzata Starêga – przewodnicz¹ca komisji, Beata Espenschied – zastêpca przewodnicz¹cej komisji
Rados³aw Adamowicz, Adam Bierowski, Ewa Borczyk, Tadeusz Cwynar,
Ewa Pêdziwiatr, Kamila Pietraszek, Karol Przybylak, Dagmara Rodowicz, Stanis³aw Schmidt.

Komisja £adu Publicznego, Spraw Spo³ecznych i Ochrony Zdrowia:
Stanis³aw Schmidt – przewodnicz¹cy komisji, Karol Przybylak – zastêpca przewodnicz¹cego komisji
Beata  Espenschied,  Andrzej  Machnica,  Kamila  Pietraszek,  Ma³gorzata  Starêga.

Komisja Oœwiaty, Sportu i Turystyki:
Ewa Pêdziwiatr – przewodnicz¹ca komisji, Ewa Borczyk – zastêpca przewodnicz¹cej komisji
Rados³aw Adamowicz, Adam Bierowski, Beata Espenschied, Anna Klepacz, Karol Przybylak, Dagmara Rodowicz, 
Stanis³aw Schmidt.

Przedstawicielem z Rady Miejskiej do Zwi¹zku Gmin Karkonoskich: Tadeusz Cwynar.
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BIURO RADY MIEJSKIEJ
Budynek “A” 

Urzêdu Miejskiego, 
II piêtro, pokój nr 26,

tel. 75 64 39 232, 
e-mail: rada@kowary.pl
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Jednostki organizacyjne gminy  
Dane teleadresowe:

Karkonoski System Wodoci¹gów
i Kanalizacji Sp. z o.o. Oddz. w Kowarach
Kowary, ul. Jeleniogórska 39
tel. 75 718 27 71
e-mail: kowary@kswik.eu, www.kswik.eu

        EKO Kowary Sp. z o.o.
        Kowary, ul. Zamkowa 2a
        tel. 75 718 23 96
        e-mail: biuro@ekokowary.pl

MIEJSKI OŒRODEK POMOCY SPO£ECZNEJ

ZARZ¥D EKSPLOATACJI ZASOBÓW 
KOMUNALNYCH

MIEJSKA S£U¯BA RATOWNICZA

SZKO£A PODSTAWOWA NR 1

SZKO£A PODSTAWOWA NR 3
IM. JÓZEFA GIELNIAKA

Dyrektor: Ewa Hamziuk
Kowary, ul. Zamkowa 5
tel. 75 718 21 13, fax: 75 761 02 05
sekretariat@mopskowary.pl
www.mopskowary.pl

Dyrektor: Jerzy Wateha 
Kowary,  ul. Dworcowa 11
tel. 75 718 23 08, fax. 75 761 48 05
sekretariat@zezk.pl
www.zezk.pl

Komendant: Wies³aw Kêdzierski
Kowary, ul. Zamkowa 2a
Dy¿urka tel. 75 76 16 998
Komendant tel. 695 118 998
Inspektor OC i Zarz¹dzania Kryzysowego
tel. 502 909 631
Sprawy gospodarcze tel. 502 909 467
strazkowary@op.pl

Dyrektor: Ma³gorzata Krysiak
Kowary, ul. Staszica 16
tel./fax. 75 718 23 91, tel. 75 718 30 97
jedyneczkakowary@poczta.onet.pl
www.sp1.kowary.pl

Dyrektor: Henryk Maniecki
Kowary, ul. 1 Maja 72
tel./fax. 75 718 21 42
sp3kowary@gazeta.pl
www.sp3-kowary.pl

ZESPÓ£ SZKÓ£ OGÓLNOKSZTA£C¥CYCH

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1

MIEJSKI OŒRODEK KULTURY

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Dyrektor: Sylwia Ciszek
Kowary, ul. Szkolna 1
tel. 75 718 21 11
sekretariat@zso-kowary.pl
www.zso-kowary.pl

Dyrektor: Zofia Olszewska
Kowary, ul. Sienkiewicza 9
tel. 75 718 25 34
sekretariat@przedszkole1-kowary.pl
www.przedszkole1kowary.szkolnastrona.pl

Dyrektor: Dariusz Kaliñski
ul. Szkolna 2
tel. 75 718 25 77
kowary.mok@gmail.com
www.mok.kowary.pl

Dyrektor: Danuta Bunij
Kowary, ul. Szkolna 2 
tel. 75 718 25 71
ul. Górna 2 (filia biblioteki)
tel. 75 718 20 31
mbpkowary@gmail.com
www.mbpkowary.pl
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Lokale us³ugowe
Zarz¹d Eksploatacji Zasobów Komunalnych

Zarz¹d Eksploatacji Zasobów Komunal-
nych w Kowarach zarz¹dza w imieniu Gminy 
Miejskiej Kowary pul¹ lokali u¿ytkowych, 
gara¿y i pomieszczeñ gospodarczych (komó-
rek). Zasady ich najmu reguluj¹ przepisy 
Uchwa³y Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 
marca  2006  roku.

Adres: Kowary, ul. 1 Maja 21
2Powierzchnia: 19,81 m

Opis:
Lokal po³o¿ony na parterze, wejœcie do lokalu
od  strony  ulicy  1  Maja.

Adres: Kowary, ul. 1 Maja 24/24a
2Powierzchnia: 67,64 m

Opis:
Lokal po³o¿ony na parterze w dwóch budynkach 
(1 Maja 24 i 1 Maja 24a), wejœcie od podwórza 
od  strony  ulicy  W³. II Jagielloñczyka. 

Adres: Kowary, ul. 1 Maja 76
2Powierzchnia: 24,50 m

Opis:
Lokal po³o¿ony na parterze, wejœcie od korytarza 
wewn¹trz  budynku. 
Lokal do remontu. 

Jak zostaæ najemc¹ lokalu u¿ytkowego

- Osoba zainteresowana najmem nie mo¿e 
posiadaæ zad³u¿enia wobec ZEZK Kowary.
- Nale¿y przyst¹piæ do przetargu na zasadach 
podanych w og³oszeniu i okreœlonych w regula-
minie.

Wykaz lokali u¿ytkowych stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy Miejskiej Kowary 
bêd¹cych w zarz¹dzie ZEZK przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargowym. 
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Lokale us³ugowe  
Zarz¹d Eksploatacji Zasobów Komunalnych

Adres: Kowary, ul. Józefa Bema 12
2Powierzchnia: 121,20 m

Opis:
Lokal po³o¿ony na parterze oraz w pomie-
szczeniach piwnicznych, wejœcie bezpoœrednio 
od  strony  ulicy  Szkolnej.  
Lokal do remontu. 

Adres: Kowary, ul. Jeleniogórska 5
2Powierzchnia: 99,50 m

Opis:
Lokal po³o¿ony na parterze, wejœcie bezpoœred-
nio  od  strony  ulicy  Jeleniogórskiej. 
Lokal do remontu. 

Adres: Kowary, ul. Ogrodowa 2
2Powierzchnia: 31,40 m

Opis:
Lokal po³o¿ony na parterze, wejœcie bezpoœred-
nio  od  strony  ulicy  Ogrodowej.

Wiêcej informacji na stronie www.zezk.pl

Przypominamy, ¿e ZEZK administruje rówie¿ cmentarami komunalnymi w Kowarach
(przyjmowanie op³at za przed³u¿enie miejsca na cmentarzu, wystawianie zezwoleñ 

na postawienie nagrobków, grobów murowanych, wyznaczanie miejsc do pochówków) 
Kontakt: tel. (75) 718-23-08 wewn. 36, e-mail:  cmentarze@zezk.pl
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Lokale us³ugowe  
Zarz¹d Eksploatacji Zasobów Komunalnych

Zarz¹d Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach

2Wybrane stawki bazowe czynszu najmu za 1m  powierzchni u¿ytkowej w nowo najmowanych 
lokalach u¿ytkowych netto (bez VAT) w zale¿noœci od rodzaju prowadzonej dzia³alnoœci. 

Lokale us³ugowe deficytowe (krawiectwo, szewstwo  naprawkowe , pralnie itp.) – 1,00 z³. 
Bary mleczne , sto³ówki – 1,00 z³. 

Lokale zajmowane wy³¹cznie na cele oœwiaty, kultury, ochrony zdrowia (bez aptek) – 1,00 z³. 
Lokale przeznaczone do dzia³alnoœci statutowej przez stowarzyszenia wy¿szej u¿ytecznoœci, 

organizacje spo³eczne i m³odzie¿owe –1,00z³.
Lokale biurowe – 5,00 z³. Lokale gastronomiczne – 5,00 z³. 

Lokale handlowe – od 3,00 z³ do 7,00 z³ (w zale¿noœci od lokalizacji).

ZEZK KOWARY WSPÓ£PRACUJE 
Z KRAJOWYM REJESTREM D£UGÓW

Zarz¹d Eksploatacji Zasobu Komunalnego 
w Kowarach od ponad 25 lat sprawuje pieczê 
nad mieszkaniowym zasobem gminy i wspól-
notami. Dotychczas samodzielnie zmaga³ siê 
on z problemem zad³u¿enia ze strony miesz-
kañców. Teraz ka¿da osoba, która zalega z 
op³atami za lokal wobec gminy, musi liczyæ 
siê z przykrymi konsekwencjami wpisania do 
KRD.

Przypominamy, ¿e ka¿dy najemca lokalu 
jest zobowi¹zany do terminowego wnoszenia 
op³at z tytu³u czynszu, jak równie¿ op³at za 
wodê i œcieki, centralne ogrzewanie czy od-
pady komunalne. Brak wp³at prowadzi do 
zad³u¿enia, którego konsekwencj¹ mo¿e byæ 

wpisanie d³u¿nika do Krajowego Rejestru 
D³ugów  Biura  Informacji  Gospodarczej  SA.

W ramach umowy z Krajowym Rejestrem 
D³ugów ZEZK bêdzie wpisywaæ do rejestru 
osoby, które nie wnosz¹ op³at z tytu³u czynszu 
najmu lokalu oraz op³at towarzysz¹cych. Jak 
podkreœli³ Dyrektor ZEZK, wspó³praca zosta³a 
podyktowana trosk¹ o finanse gminy, a na 
umowie z KRD zyskaj¹ wszyscy ci mieszkañcy, 
którzy uczciwie i terminowo reguluj¹ swoje 
zobowi¹zania wobec miasta i gminy. Pozosta³e 
osoby musz¹ siê liczyæ z konsekwencjami. 
D³u¿nik notowany w KRD ma bowiem ut-
rudniony dostêp do kredytów, po¿yczek, abo-
namentów i zakupów na raty. Mo¿e spotkaæ 
siê z odmow¹ lub podpisaæ umowê na znacz-
nie  gorszych  warunkach.

ZEZK

Zapraszamy mieszkañców do 
polubienia i obserwowania no-
wego Informatora Komunalnego 
Miasta Kowary na portalu spo-
³ecznoœciowym  facebook prowa-
dzonego  przez  ZEZK  Kowary.



35



36

A jeœli muszê z³o¿yæ 
wizytê osobist¹ w Oœrodku?

Jeœli zajdzie taka wyj¹tkowa sytuacja
i wizyta osobista w MOPS stanie siê ko-
niecznoœci¹ prosimy o kontakt telefoniczny 
z Oœrodkiem i ustalenie terminu wizyty 
(daty i godziny) i przestrzeganie poni¿szych 
procedur:

WIZYTA W MOPS – PO NOWEMU

Maj¹c  na  wzglêdzie  wspólne  dobro
i bezpieczeñstwo Klientów oraz Pracow-
ników Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo-
³ecznej w Kowarach wprowadzono bez-
pieczne procedury oraz zasady reguluj¹ce 
pracê MOPS. Przypominamy, ¿e za³atwia-
nie wszelkich spraw mo¿liwe jest po-
przez kontakt telefoniczny, a wizyty oso-
biste w siedzibie Oœrodka powinny byæ 
ograniczone do minimum. Dostarczanie 
wniosków i wymaganych dokumentów
lub zaœwiadczeñ mo¿liwe jest za poœ-
rednictwem skrzynki podawczej lub 
poprzez platformê us³ug elektronicznych e-
PUAP. 

Za³atwianie wszelkich spraw osbywa siê 
poprzez kontakt telefoniczny: 75 718 21 13.

Jak mogê z³o¿yæ wniosek?
– e-PUAP – sk³adamy wnioski o: œwiad-
czenia rodzinne, œwiadczenia z funduszu 
alimentacyjnego, œwiadczenia „Dobry 
start”, czyli „300+”, dodatki mieszkaniowe
i  energetyczne;
– „Emp@tia” – sk³adamy wnioski o: œwiad-
czenia z pomocy spo³ecznej, œwiadczenia 
wychowawcze, czyli „500+”, œwiadczenia 
„Dobry start”, czyli „300+”, œwiadczenia 
rodzinne;
– za poœrednictwem ZUS sk³adamy wnioski 
o: œwiadczenia wychowawcze, czyli „500+”, 
œwiadczenia  „Dobry  start”,  czyli  „300+”;
– za poœrednictwem Banku sk³adamy 
wnioski o: œwiadczenia wychowawcze, czyli 
„500+”, œwiadczenia „Dobry start”, czyli 
„300+”.

Pomoc spo³eczna  
Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej:
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osob¹, która wprowadza³a ich w nowe 
miejsce pracy, pomaga³a i doradza³a. Cie-
szy³a siê równie¿ zaufaniem i sympati¹ 
mieszkañców Kowar, którym na pewno bê-
dzie Jej brakowaæ w Oœrodku. Jeszcze raz 
sk³adamy gor¹ce podziêkowanie za wspól-
n¹ pracê, ¿yczymy Pani Teresie wszyst-
kiego, co najlepsze, by ten nowy etap
w Jej ¿yciu przyniós³ wiele radoœci, satys-
fakcji  i  nowych  przygód.

OSTATNI DZIEÑ W PRACY

W lipcu 2020 r. d³ugoletni pracownik 
Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej
w Kowarach – Pani Teresa Szczepañska, 
zakoñczy³a swoj¹ pracê zawodow¹ i prze-
sz³a  na  w  pe³ni  zas³u¿on¹  emeryturê.

Po latach pracy w rodzimej, kowarskiej 
Fabryce Dywanów ca³kowicie zmieni³a 
swoj¹ drogê zawodow¹ i w 2002 r. do³¹czy-
³a do zespo³u tut. Oœrodka. Zdoby³a nowy 
zawód pracownika socjalnego, lecz to z 
Dzia³em Œwiadczeñ Rodzinnych zwi¹za³a 
swój los, pomaga³a go tworzyæ, usprawniaæ, 
a  wrêcz  sta³a  siê  jednym  z  jego  filarów. 

31 lipca odby³o siê uroczyste po¿egna-
nie, podczas którego z³o¿ono oficjalne po-
dziêkowania Pani Teresie Szczepañskiej za 
te wspania³e 18 lat pracy w Oœrodku, za pra-
cowitoœæ i zaanga¿owanie, a przede wszyst-
kim za ¿yczliwoœæ, uczynnoœæ i ogrom pracy, 
jak¹ Pani Teresa wykona³a na rzecz miesz-
kañców  Kowar. 

W trakcie uroczystoœci nie zabrak³o ³ez 
wzruszenia i wspólnego wspominania wy-
darzeñ tych minionych lat. Dla wielu z pra-
cowników Oœrodka Pani Teresa by³a t¹ 

Pomoc spo³eczna  
Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej:

MIEJSKI OŒRODEK POMOCY SPO£ECZNEJ
Kowary, ul. Zamkowa 5

tel. 75 718 21 13, fax: 75 761 02 05
sekretariat@mopskowary.pl

www.mopskowary.pl

Pani Teresa Szczepañska w otoczeniu
by³ych wspó³pracowników z MOPS.
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Seniorzy chêtnie wrócili do swoich 
wspólnych aktywnoœci pod okiem Kierow-
nika i Opiekuna Edukacyjnego Klubu Se-
niora. Nie tylko stanowi¹ doskona³y przy-
k³ad jak aktywnym, kreatywnym i pe³nym 
¿ycia mo¿na byæ w podesz³ym wieku, ale 
trzeba przyznaæ, ¿e energia, jaka emanuj¹ 
nasi  seniorzy  bywa  zaraŸliwa.

¯yczymy  Klubowiczom  niespo¿ytej 
energii i uœmiechu, a wszystkie osoby zain-
teresowane do³¹czeniem do tego wyj¹t-
kowego grona zapraszamy do kontaktu
z Miejskim Oœrodkiem Pomocy Spo³ecznej 
w  Kowarach.

EDUKACYJNY KLUB SENIORA 
– PONOWNE OTWARCIE

Z wielk¹ przyjemnoœci¹ informujemy, 
¿e po przymusowej przerwie od 1 czerwca 
2020r. Edukacyjny Klub Seniora w Kowa-
rach (mieszcz¹cy siê w budynku Zespo³u 
Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych) wznowi³ swoj¹ 
dzia³alnoœæ, z zachowaniem wszystkich ry-
gorów sanitarnych zalecanych przez Minis-
terstwo Zdrowia. Innymi s³owy Klubowicze 
w bezpieczny sposób znów mog¹ korzystaæ 
z szerokiej oferty zajêæ, aktywnie i krea-
tywnie spêdzaæ czas we wspólnym gronie. 

Pomoc spo³eczna  
Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej:
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Parafia rzymskokatolicka i ewangelicka  
Dane teleadresowe:

PARAFIA EWANGELICKO-AUGSBURSKA 
WANG W KARPACZU

Koœció³ Górski Naszego Zbawiciela WANG
Karpacz, ul. Na Œnie¿kê 8
tel. 75 76 19 228 – ks. prob. Edwin Pech 
tel. 75 75 282 90 – koœció³ Wang 
tel. 75 75 282 92 – kancelaria parafialna 
e-mail: wang@wang.com.pl 
www.wang.com.pl  

Nabo¿eñstwa  niedzielne:  w  Karpaczu
w  ka¿d¹  niedzielê  i  œwiêta  o  godz.  10:00.
Nabo¿eñstwa tygodniowe: adwentowe, 
pasyjne i inne œwi¹teczne i okolicznoœciowe 
wg ustalonego porz¹dku dostêpnego na 
stronie  internetowej  Parafii.

Inne dzia³ania Parafii Wang: 

NZOZ Diakonia Wang 
Karpacz, ul. Na Œnie¿kê 7
tel. 75 75 28 299 – biuro
e-mail: diakonia@wang.com.pl, 
www.wang.com.pl 
Zakres dzia³ania: pielêgniarstwo œrodo-
wiskowe, rodzinne, pielêgniarska opieka 
d³ugoterminowa, pomoc przedmedyczna, 
szkolenia z zakresu pierwszej pomocy 
przedmedycznej,  transport  chorych. 

Wypo¿yczalnia sprzêtu rehabilitacyjnego
tel. 607 100 973               
Wypo¿yczalnia s³u¿y zarówno l¿ej jak i bar-
dziej chorym oraz ich rodzinom. Dostêp-
noœæ sprzêtu w obliczu ciê¿kiej choroby 
pacjenta umo¿liwia pobyt chorego w domu.
Wypo¿yczalnia dzia³a w ramach struktury 
NZOZ  Diakonia  Wang.

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
P.W. IMIENIA NAJŒWIÊTSZEJ MARYI 
PANNY W KOWARACH

Kowary, Plac Franciszkañski 1 
tel. 75 718 23 50; wew. 23 lub 10
e-mail: parafia.kowary@gmail.com
www.kowary.franciszkanie.pl

Kancelaria  parafialna  jest  czynna:
we wtorki i czwartki od 9:00 do 10:00 oraz 
od 16:00 do 17:30, w pi¹tki od 19:30 do 
20:30, oprócz œwi¹t i uroczystoœci.

Klasztor oo. Franciszkanów
Kowary, Plac Franciszkañski 1
tel. 75 718 23 50

Kaplica pw. Matki Bo¿ej Czêstochowskiej
Kowary, ul. Wojska Polskiego 5b
tel. 75 718 30 67

Kaplica pw. œw. Maksymiliana Marii 
Kolbego
Kowary, ul. Wiejska 45, tel. 75 718 30 12

Niedzielny porz¹dek Mszy œw.:
* Koœció³ Parafialny - pl. Franciszkañski
7:30, 9:00, 10:30 (suma parafialna), 12:00 
(Msza  œw.  z  udzia³em  dzieci),  18:00.
* Kaplica MB Czêstochowskiej - Wojków
9:00, 11:00.
* kaplica œw. Maksymilina - ul. Wiejska
10:00, 12:00. 
Msze w dni powszednie: 7:00, 18:00.

* Kaplica Œwiêtej Anny (ul. Kowalska 41)
Msze œw. odprawiane s¹ w ka¿d¹ II nie-
dzielê  miesi¹ca  o  godzinie  16.00.

 Wizyty osobiste 
w  n/w instytucjach  

mog¹ byæ  
ograniczone!
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WAKACJE W LEMIE?

Zakoñczenie roku szkolnego w czerwcu 
nie oznacza³o, ¿e rozpoczê³y siê wakacje
w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych. Zaraz 
po nietypowym ze wzglêdu na sytuacjê epi-
demiologiczn¹ rozdaniu œwiadectw absol-
wenci szko³y bran¿owej przyst¹pili do 
egzaminów praktycznych w zawodach: 
œlusarz i operator obrabiarek skrawa-
j¹cych. Procedura i formalnoœci zwi¹zane
z przeprowadzeniem egzaminów u praco-
dawców (KEMPF i LAKFAM) trwa³y ca³y rok. 
Po uzyskaniu wymaganych certyfikatów 
mo¿na by³o przeprowadziæ egzamin, który 
w opinii przedstawiciela Okrêgowej Ko-
misji Egzaminacyjnej z Wroc³awia zakoñ-
czy³ siê sukcesem, a sam egzaminator 
chwali³  umiejêtnoœci  naszych  uczniów.

 
W tym samym czasie ruszy³ system 

elektronicznej rekrutacji do szkó³ ponad-
podstawowych, którego pierwszy etap 
zakoñczy³ siê 10 lipca, ale poniewa¿ ucz-
niowie otrzymaj¹ wyniki egzaminów do-

piero na koniec lipca, rekrutacja do liceum
i szko³y bran¿owej bêdzie trwa³a do koñca 
wakacji. Szko³a ca³y czas oczekuje na zg³o-
szenia  kandydatów.

Na terenie obiektu trwaj¹ drobne prace 
remontowe polegaj¹ce na malowaniu po-
mieszczeñ i wymianie niektórych elemen-
tów wyposa¿enia sal i toalet. Przygotowu-
jemy siê do powrotu do normalnych zajêæ 
od wrzeœnia, jednak o formie ich prowa-
dzenia zdecyduje rz¹d przed koñcem wa-
kacji. W przypadku koniecznoœci nauki 
zdalnej szko³a dysponuje odpowiedni¹ 
iloœci¹ sprzêtu, ¿eby wspomóc uczniów i ro-
dziców. 

Dyrekcja ZSO stara siê o ró¿nego rodzaju 
wsparcie w formie projektów finansowa-
nych ze œrodków zewnêtrznych na dodatko-
we zajêcia, wyjazdy i nowe wyposa¿enie 
edukacyjne. Projekty te zak³adaj¹ m.in. 
nowy kompleks boisk sportowych, hale 
warsztatow¹, ogród biologiczny i doœ-
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wiadczalny, remont elewacji budynku, 
panele fotowoltaiczne oraz ciekawe zajê-
cia  w  formie  warsztatów  edukacyjnych.

W ostatnich dniach uda³o siê nawi¹zaæ 
wspó³pracê ze Szczeciñsk¹ Szko³¹ Wy¿sz¹
w sprawie studiów podyplomowych doty-
cz¹cych kultury i œrodowiska spo³ecznego 
oraz z Oœrodkiem Wczasów Dzieciêcych w 
Bukowcu. Ten ostatni zaoferowa³ mo¿li-
woœæ korzystania ze swojego obiektu i at-
rakcji regionalnych.     

W pierwszej po³owie sierpnia szko³a

i uczniowie otrzymaj¹ wyniki matury i tes-
tów  zawodowych  szko³y  bran¿owej.

Otrzymaliœmy specjalne podziêkowania 
i nagrody rzeczowe w postaci sprzêtu 
sportowego za udzia³ szko³y bran¿owej
w projekcie Unii Europejskiej POWER 
2014-2020.

Dyrekcja szko³y dziêkuje firmom ko-
warskim C-FORM, LAKFAM i KEMPF za 
przygotowanie praktyczne  uczniów do eg-
zaminu zawodowego i ma nadziejê, ¿e ab-
solwenci naszej bran¿ówki szybko znajd¹ 
dobr¹  pracê.

Dyrekcja ZSO w Kowarach

 PS. Wiadomoœæ z ostatniej chwili. 
Nasi maturzyœci otrzymali wyniki egza-

minów i ku uciesze wszystkich zdali go bar-
dzo dobrze. Maturê nasi absolwenci zdali 
lepiej ni¿ œrednia ogólnopolska (72%), bo a¿ 
na 93% !!! Okaza³o siê, ¿e to lepszy wynik ni¿ 
w województwie dolnoœl¹skim i Jeleniej 
Górze.  GRATULACJE!!! 
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 szko³y. To jedyny czas, kiedy mo¿emy przepro-
wadzaæ remonty, inwestycje i przygotowywaæ 
obiekt na powrót dzieci. Planowany remont 
kuchni szkolnej jest w trakcie postêpowania 
przetargowego, które rozstrzygnie siê 7 sierp-
nia. Je¿eli uda nam siê zrealizowaæ to zadanie, 
niebawem dzieci przedszkolne i  uczniowie bê-
d¹ jedli ciep³e posi³ki wydawane w wyremon-
towanej i nowoczesnej czêœci wydawczej na-
szej kuchni. 

Przeprowadzony zosta³ tak¿e przetarg
na us³ugi porz¹dkowe w roku szkolnym 
2020/21, poniewa¿ szko³a nie zatrudnia osób 
sprz¹taj¹cych, a od wielu lat korzysta z us³ug 
firm zewnêtrznych, co ogranicza koszty zwi¹-
zane z utrzymaniem czystoœci tak du¿ego 

CO S£YCHAÆ W KOWARSKIEJ JEDYNCE

Szko³a Podstawowa nr 1 w Kowarach, jak 
wszystkie szko³y w Polsce, funkcjonowa³a w 
ostatnich miesi¹cach roku szkolnego inaczej 
ni¿ od pocz¹tku swego istnienia, czyli od 1945 
roku. Zdalne nauczanie zdominowa³o wszelkie 
formy pracy z uczniem i wspó³pracy z rodzi-
cami. Poniewa¿ ¿adne przepisy prawa nie usz-
czegó³owi³y sposobu pracy z dzieæmi i m³o-
dzie¿¹, organizacji zajêæ, narzêdzi do wyko-
rzystania i wszystkiego innego, co decyduje
o sprawnym funkcjonowaniu szko³y, trzeba 
by³o tak poprowadziæ dzia³ania, aby poczucie 
bezpieczeñstwa naszych uczniów i pracow-
ników nie zosta³o zachwiane. Jednym s³owem 
nale¿a³o okreœliæ zadania i sposób ich realizacji 
od nowa, precyzyjnie i konkretnie. Bior¹c pod 
uwagê, ¿e jesteœmy najwiêksz¹ szko³¹ w mieœ-
cie, przedsiêwziêcie by³o trudne, ale uda³o siê 
na tyle, ¿e z sukcesem dotarliœmy do koñca 
roku szkolnego. Szko³ê ukoñczy³o 46 oœmio-
klasistów.Jednoczeœnie zaplanowaliœmy kolej-
ny  rok  szkolny.

W roku szkolnym 2020/2021 zaprojek-
towaliœmy dwa oddzia³y klas pierwszych
i dwie grupy przedszkolne: cztero-piêciolat-
ków i szeœciolatków. Rekrutacja przebieg³a 
pomyœlnie. Wszystkie zg³oszone dzieci znalaz³y 
miejsce w przysz³ych klasach pierwszych i od-
dzia³ach przedszkolnych. Zapotrzebowaliœmy 
tak¿e œrodki finansowe na podrêczniki i æwi-
czenia dla wszystkich uczniów. Obecnie przy-
gotowujemy siê do wariantu nauki zdalnej, 
który jest jednym ze scenariuszy na przysz³y 
rok  szkolny.

Wbrew wyobra¿eniom wiêkszoœci spo-
³eczeñstwa wakacje to okres wzmo¿onej pracy 
pracowników administracji, obs³ugi i dyrekcji

Edukacja  
Co s³ychaæ w Szkole Podstawowej nr 1?



43

prawo jazdy. 
Szko³a powoli zaczyna funkcjonowaæ tak, 

jak funkcjonowa³a przed og³oszeniem stanu 
epidemicznego. Jednoczeœnie, maj¹c na 
wzglêdzie ci¹g³e zagro¿enie koronawirusem, 
dbamy o to, aby wszelkie dzia³ania zwi¹zane
z ochron¹ zdrowia by³y realizowane. Wstêp na 
teren szko³y maj¹ tylko ci, którzy umówi¹ siê 
telefonicznie, prowadzony jest pomiar tempe-
ratury, przygotowane s¹ œrodki do dezyn-
fekcji  r¹k.

Zbli¿a siê nowy rok szkolny. Pragniemy, 
aby by³ to rok spokojny, pracowity i efek-
tywny, i co najwa¿niejsze, bezpieczny. Têskni-
my za „starymi, dobrymi czasami” i dopiero 
teraz doceniamy spokój i stabilizacjê. I tego 
spokoju i stabilizacji ¿yczmy sobie na najbli¿sz¹ 
i  dalsz¹  przysz³oœæ.

Dyrektor SP 1
Ma³gorzata Krysiak

obiektu,  jakim  jest  szko³a. 
Jednoczeœnie odnawiamy pomieszczenia 

szkolne, odœwie¿amy œciany, montujemy do-
datkowe umywalki, dbamy o ogromny, zie-
lony teren szkolny. Dziêki ¿yczliwoœci Rady 
Rodziców reprezentowanej przez pani¹ Ma³-
gorzatê Köster doposa¿amy place zabaw dla 
najm³odszych dzieci w nowe, atrakcyjne urz¹-
dzenia, a dziêki wspó³pracy ze Stowarzysze-
niem Eurojedynka i Prezesem Tomaszem Sta-
siakiem kontynuujemy prace przy ogrodze-
niu  szko³y  od stron y pó³nocnej.

W³¹czamy siê tak¿e w przygotowywany 
przez Miasto Kowary projekt „Zielono – nie-
bieskie Kowary”, w ramach którego planu-
jemy miêdzy innymi stworzenie edukacyjnej 
altany  dla  uczniów.

Od 21 lipca funkcjonuje ju¿ sala gimna-
styczna, gdzie odbywaj¹ siê zajêcia grup 
sportowych.  Prowadzony jest tak¿e kurs na 

Edukacja  
Co s³ychaæ w Szkole Podstawowej nr 1?



sadzonych turniejach w swoich kategor-
iach wiekowych, walczyli o czo³owe lokaty. 
Wœród dziewcz¹t kl. 7-8 nasza dru¿yna po 
wyrównanych bojach w pó³finale i meczu
o miejsce medalowe uplasowa³a siê tu¿ za 
podium  na  4.  Miejscu.  

Natomiast ch³opcy w tej samej kategorii 
wywalczyli w meczu o 3. Miejsce z dru¿yn¹
z  Karpacza  br¹zowy  medal. 

ZAKOÑCZENIE PROJEKTU
4 marca 2020 r. oby³o siê zakoñczenie 

projektu „Widziane obiektywem, przebyte 
szklakiem, wspólnie zatañczone, a na 
koniec wyrzeŸbione”. Na podsumowanie 
projektu stworzono wernisa¿ prac graficz-
nych, które powsta³y wczeœniej, na war-
sztatach  we  Vrchlabi  i w  Kowarach.

Wernisa¿ mia³ miejsce we Vrchlabi w 
szkole artystycznej. Wystawie towarzyszy³ 
koncert  uczniów  tamtejszej  szko³y.

WIOSENNA PI¥TKA
Z uwagi na obostrzenia sanitarno – epi-

demiologiczne coroczny bieg organizowany 
przez Stowarzyszenie Mi³oœników Sportu 
Kowary zosta³ przeniesiony na maj 2021 r.

XIV BAL CHARYTATYWNY
1 lutego 2020 ju¿ po raz czternasty 

Szko³a Podstawowa Nr 3 im. Józefa Giel-
niaka w Kowarach zorganizowa³a Bal Cha-
rytatywny. Tym razem po raz pierwszy ca³¹ 
logistyk¹ i organizacj¹ zajê³a siê Rada Ro-
dziców naszej szko³y. Ju¿ od kilku lat nie-
pisan¹ tradycj¹ balu jest wystêp artystycz-
ny zorganizowany przez dzieci. Bal uroczyœ-
cie rozpocz¹³ siê pokazem tanecznym ucz-
niów, gdzie mieliœmy okazjê podziwiaæ za-
równo tancerzy prezentuj¹cych tañce stan-
dardowe i latynoamerykañskie, jak i wspó³-
czesne  tañce  hip  hopowe.

Jak co roku celem balu by³a dobra 
zabawa i integracja z rodzicami i sympa-
tykami naszej szko³y. Podczas zabawy dziêki 
sponsorom  zorganizowana zosta³a aukcja, 
z której pozyskane fundusze zostan¹ prze-
kazane na dofinansowanie wyjazdów ucz-
niów na wycieczki oraz pomoc uczniom 
znajduj¹cym siê w trudnej sytuacji mate-
rialnej.

SPORTOWE SUKCESY
W miesi¹cu styczniu br. Uczniowie 

wziêli udzia³ w powiatowych zawodach w 
pi³ce siatkowej. Jak co roku w mocno ob-
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ski (pod kierunkiem Pani Anny Marglarczyk) 
otrzyma³ w tym presti¿owym konkursie wy-
ró¿nienie, prezentuj¹c wiersz Sandry Wy-
dery „Ostatnia klasa” oraz fragment „Ma³e-
go Ksiêcia” autorstwa Antoine'a de Saint-
Exupéry'ego. 

NOWY PROJEKT GRANTOWY
Stowarzyszenie „Przyjazna Trójka” w ra-

mach projektu grantowego LGD Partner-
stwo Ducha Gór pozyska³o œrodki na reali-
zacjê projektu „Galeria na powietrzu im. 
Józefa Gielniaka”. Celem projektu jest przy-
gotowanie szkolnego korytarza zieleni oraz 
galerii na powietrzu – miejsca na którym 
prowadzone bêd¹ zajêcia edukacyjne w za-
kresie ochrony œrodowiska i przeciwdzia³a-
nia zmianom klimatu. W miesi¹cu sierpniu 
br.  rozpoczynamy  realizacjê  projektu.

JESIENNY FESTYN TRÓJKI
Jak co roku w pierwsz¹ sobotê paŸdzier-

nika (przy wspó³udziale stowarzyszenia 
„Przyjazna Trójka” oraz Rady Rodziców) or-
ganizujemy festyn œrodowiskowy dla dzieci 
i rodziców oraz Podchody Rodzinne. W tym 
roku termin przypada na 3 paŸdziernika
i miejmy nadziejê, ¿e sytuacja epidemio-
logiczna pozwoli nam na realizacjê tej im-
prezy. Szczegó³y we wrzeœniu na stronie in-
ternetowej  szko³y  i  miejskiej.

Dyrekcja SP 3

„UCZÊ SIÊ BEZPIECZNIE ¯YÆ”
Na pocz¹tku marca 2020 roku odby³a siê 

pó³fina³ XVI edycji konkursu „Uczê siê bez-
piecznie ¿yæ”, w której uczestniczy³o po-
nad 200 uczniów ze szkó³ podstawowych
i  przedszkoli  powiatu  jeleniogórskiego.

Uczniowie naszej szko³y (pod kierun-
kiem Pani Bo¿eny Pelc) w sk³adzie: Alek-
sander Kulczycki, Olivia Schmidt i Jagoda 
Szujewska zdobyli I miejsce i otrzymali tytu³ 
Mistrza dla Bezpieczeñstwa Ekologiczne-
go subregionu jeleniogórskiego. Niestety
z uwagi na pandemiê fina³ dolnoœl¹ski siê 
nie odby³. Jednak w ramach fina³u ucz-
niowie naszej szko³y zostali nominowani 
wœród innych 12 szkó³ z Dolnego Œl¹ska do 
nagrody Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej, któr¹ wrêczono oficjalnie w Urzêdzie 
Wojewódzkim  we  Wroc³awiu.

KONKURS RECYTATORSKI „PEGAZIK”
Na pocz¹tku lutego 2020 r. w M³odzie-

¿owym Domu Kultury w Jeleniej Górze 
odby³ siê Powiatowy Konkurs Recytatorski 
„Pegazik”. Uczestnicy turnieju mieli za za-
danie zmierzyæ siê z recytacj¹ wybranego 
przez siebie wiersza, a przypadku klas VII 
– VIII równie¿ fragmentu prozy. Mi³o jest 
nam poinformowaæ, ¿e Kacper Wysoczañ-

Edukacja  
Co s³ychaæ w Szkole Podstawowej nr 3?

45



KROKODYLKI W DOBIE PANDEMII

Ten rok zapisze siê na pewno w kro-
nikach i ludzkiej pamiêci. To czas niezwykle 
trudny dla wszystkich, ale szczególnie dla 
placówek œwiadcz¹cych us³ugi, w tym zwi¹-
zanych z edukacj¹ i opiek¹. Jednym s³owem 
by³ to czas trudny równie¿ dla Prywatnego 
Przedszkola „Krokodyl Schnappi” w Kowa-
rach. Jeszcze w lutym, przed og³oszeniem 
stanu epidemii, a potem pandemii, wpro-
wadziliœmy w naszej placówce zaostrzony 
rygor sanitarny. P³yny dezynfekuj¹ce, ogra-
niczenie wejœæ rodziców na teren placówki, 
izolacja grup i opiekunek na terenie przed-
szkola pozwoli³y nam unikn¹æ tego, co naj-
gorsze – zara¿enia. A potem przyszed³ 14 
marca i zamkniêcie wszystkiego. Pocz¹tko-
wo myœleliœmy, ze to „takie straszenie”, ¿e 
to chwila i wszystko wróci do normy. Nie 
wróci³o. Pamiêtamy to spotkanie w mase-
czkach na parkingu przy przedszkolu – to 
by³o coœ traumatycznego i przejmuj¹cego. 
Ale to tam ustaliliœmy, ¿e siê nie poddamy – 
¿e bêdziemy pracowaæ z dzieæmi przez in-
ternet, ¿e og³osimy konkursy plastyczne,
¿e bêdziemy z dzieæmi œpiewaæ, tañczyæ
i tworzyæ. I dzia³o siê. Nawet dzieci ¿³ob-
kowe (oczywiœcie nie wszystkie) ³¹czy³y siê 
w paniami via komputer. Czasami coœ na-
wala³o – a to sieæ przeci¹¿ona, a to kamerka 
nie dzia³a³a, a to rodzic (niezbêdny w takiej 
formie pracy) musia³ pomagaæ starszemu 
rodzeñstwu, które te¿ mia³o lekcje „zdal-
nie”. Wszyscy wtedy du¿o siê nauczyliœmy, 
ale coraz mocniej budzi³a siê w nas têsknota 
za normalnoœci¹. I gdy tylko zaczêto lu-
zowaæ obostrzenia – byliœmy gotowi. Wy-
posa¿eni w przy³bice, termometry bezdo-

tykowe, fartuchy, maseczki i konieczne 
procedury byliœmy gotowi na otwarcie ju¿ 
11 maja, ale ostatecznie, w porozumieniu
z Pani¹ Burmistrz, ustaliliœmy, ¿e otwarcie 
nast¹pi 25 maja. I DZIECI WRÓCI£Y! Pocz¹t-
kowo by³o ich tyle ile pañ opiekunek – piê-
cioro. Ale z ka¿dym dniem, z ka¿dym ty-
godniem ta liczba siê zwiêksza³a. Dzisiaj 
przedszkole i ¿³obek pracuj¹ normalnie,
a my z optymizmem patrzymy w przysz-
³oœæ.

Czas izolacji wykorzystaliœmy na wiele 
sposobów. Panie uzupe³nia³y dokumen-
tacjê, przygotowywa³y pomoce i ozdoby. 
Panowie Wojtek i Jan remontowali dodat-
kowe pomieszczenia, aby dzieci mog³y 
pozostawaæ w razie potrzeby w ma³ych 
grupkach (zgodnie z zaleceniami GIS), kadra 
kierownicza prowadzi³a trudne negocjacje z 
rad¹ miejsk¹ i urzêdem miasta w sprawie 
dotacji. Dodatkowo czêœæ kadry zdecydo-
wa³o o wyborze innej drogi kariery i na-
le¿a³o uzupe³niæ nasze zasoby ludzkie – ca³e 
szczêœcie, ¿e uda³o nam siê pozyskaæ nau-

Edukacja  
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czycielki z ogromnym doœwiadczeniem z in-
nej gminy – ale nawet pod tym wzglêdem 
jesteœmy  gotowi  na  nowy rok.

Zamierzamy prowadziæ grupê zerów-
kow¹, grupê œredniaków i grupê ma-
luchów w przedszkolu oraz ¿³obek. Na pot-
rzeby, równie¿ te epidemiczne, przygoto-
waliœmy 7 pomieszczeñ. Mamy te¿ izolatkê, 
gdyby nast¹pi³a koniecznoœæ wy³¹czenia 
dziecka z grupy z powodów zdrowotnych. 
Na placach zabaw pojawi¹ siê nowe 
sprzêty: œcie¿ka sensoryczna, okrêt i domki . 
Przy wejœciu pojawi³a siê wiata na rowery, 
rowerki i wózki. Mamy te¿ nadziejê, ¿e ju¿ 
wkrótce pojawi¹ siê te¿ nowe zabawki i za-
mówione  pomoce  dydaktyczne.

Czekamy ju¿ tylko na dzieci. Pandemia, 
zamieszanie z dotacj¹, odejœcia pañ spra-
wi³y, ¿e w sercach rodziców pojawi³a siê 
niepewnoœæ i lêk, czy damy radê, czy siê 
utrzymamy.  Odpowiadamy  ju¿  dzisiaj: 
JESTEŒMY I CZEKAMY I SIÊ ROZWIJAMY. 
Nadal s¹ wolne miejsca, chocia¿ koñcz¹ siê 
w grupie ¿³obkowej. Wracajcie, czekamy

z utêsknienie. Dzwoñcie i jeszcze raz nam 
zaufajcie.  Razem  DAMY  RADÊ!  

Dyrekcja przedszkola i ¿³obka.

  

PRYWATNE RZEDSZKOLE i ¯£OBEK
KROKODYL SCHNAPPI
Kowary, ul. Wiejska 3

tel.  75 76 13 601 lub 694 567 075
prywatneprzedszkolekowary@op.pl 
www.prywatneprzedszkolekowary.pl

Edukacja  
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rozwoju i poprawy sprawnoœci niezbêdnych 
do niezale¿nego, samodzielnego i aktyw-
nego ¿ycia. Du¿e znaczenie w procesie 
rehabilitacji ma dobrze przygotowana ofer-
ta zabiegów mo¿liwych do przeprowadze-
nia w gabinecie zabiegowym WTZ oraz 
wsparcie  psychologiczne.

 Du¿ym u³atwieniem w korzystaniu z 
zajêæ WTZ w Kowarach jest zorganizowany 
bezp³atny przewóz osób niepe³nospraw-
nych zamieszka³ych w wielu miejscowo-
œciach powiatu jeleniogórskiego takich jak: 
Kowary, Karpacz, Staniszów, Mys³akowice, 
Wojanów, £omnica, Bukowiec, Kostrzyca 
oraz  Œciêgny. 

WTZ pomimo utrudnionych warunków 
funkcjonowania z powodu epidemii, po-
dejmuje wiele dzia³añ umo¿liwiaj¹cych ak-
tywne uczestnictwo osób niepe³nospraw-
nych i integracjê ze spo³ecznoœci¹ lokaln¹ 

INFORMACJA O DZIA£ANOŒCI  
WARSZTATU  TERAPII  ZAJÊCIOWEJ  

W  KOWARACH  

Warsztat Terapii Zajêciowej w Kowa-
rach prowadzony przez Oddzia³ Jelenio-
górski Polskiego Towarzystwa Walki z Ka-
lectwem proponuje osobom niepe³no-
sprawnym z powiatu jeleniogórskiego co-
dzienne zajêcia w zakresie rehabilitacji 
spo³ecznej i zawodowej przez terapiê 
zajêciow¹.

Wiele osób z ró¿nym rodzajem i stop-
niem niepe³nosprawnoœci, dziêki systema-
tycznemu uczestnictwu w zajêciach tera-
peutycznych prowadzonych w pracow-
niach tematycznych WTZ naby³o podsta-
wowych umiejêtnoœci niezbêdnych w przy-
sz³ej pracy zawodowej. Jednoczeœnie osoby 
niepe³nosprawne maj¹ szansê ogólnego 

Edukacja  
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³aniu z innymi uczestnikami WTZ, m.in. 
poprzez nawi¹zywanie nowych kontaktów, 
przyjaŸni, sympatii oraz otwartoœæ w rela-
cjach  np.  z  zaproszonymi  goœæmi,

7) ujawni³y predyspozycje, talenty, uz-
dolnienia,  dotychczas  nieuœwiadomione,

8) uaktywni³y chêæ do dzia³ania po-
przez zdobywanie wiedzy, rozwijanie umie-
jêtnoœci w pracowniach tematycznych jak 
równie¿ w zakresie czynnoœci ¿ycia codzien-
nego,

9) wzmocni³y wiarê we w³asne si³y po-
przez zwiêkszenie poczucia w³asnej war-
toœci,

10) rozwija³y g³ównie podstawowe, ale
i specjalistyczne umiejêtnoœci, warunku-
j¹ce mo¿liwoœæ przysz³ego podjêcia pracy, 
szkolenia zawodowego lub innego dzia³ania 
w kierunku samodzielnego podejmowania 
decyzji  maj¹cych  wp³yw  na  w³asne  ¿ycie.

W okresie epidemii w Warsztacie 
Terapii Zajêciowej obowi¹zuj¹ procedury 
postêpowania w celu zapobiegania 
zaka¿eniom SARS-CoV-2, które dotycz¹ 
przede wszystkim warunków sanitarnych 
oraz specjalnej organizacji pracy. 

Warsztat Terapii Zajêciowej zaprasza 
do swojej siedziby w Kowarach przy ul.
1 Maja 1 B od poniedzia³ku do pi¹tku
w godzinach 8.00 – 15.00, po wczeœniej-
szym kontakcie telefonicznym:609 591 030 
lub  e-mailowym:  wtz.kowary@gmail.com.

Opracowa³:
Witold Musia³owski 

Kierownik WTZ w Kowarach 
przy Polskim Towarzystwie Walki

z Kalectwem
Oddzia³ Terenowy w Jeleniej Górze

oraz promowanie i prezentacjê twórczoœci i 
dorobku artystycznego osób niepe³no-
sprawnych.

W ostatnim okresie dwoje uczestników 
Warsztatu Terapii Zajêciowej w Kowarach 
przy OT TWK  odnios³o du¿y sukces, zdo-
bywaj¹c I miejsce w X Wojewódzkim Kon-
kursie Plastycznym Osób Niepe³nospraw-
nych „Wêdrówki Szlakiem Wartoœci”. Orga-
nizatorem konkursu by³a Fundacja PAX ET 
BONUM  z  Wroc³awia. 

 Efekty realizacji zajêæ rehabilita-
cyjnych w Warsztacie Terapii Zajêciowej         
w  Kowarach:

1) stworzy³y osobom niepe³nospraw-
nym z terenu powiatu jeleniogórskiego 
realne mo¿liwoœci udzia³u w szeroko rozu-
mianej rehabilitacji spo³eczno – zawodo-
wej,

2) wyzwoli³y chêæ dokonania zmian w 
dotychczasowym ¿yciu, wyjœcia z czêstej 
izolacji  domowej  i  spo³ecznej,

3) da³y wiedzê o mo¿liwoœciach zaspo-
kojenia wielu w³asnych potrzeb zarówno 
zdrowotnych, jak i prawnych, administra-
cyjnych,  socjalnych  itp.,

4) umo¿liwi³y zdobycie b¹dŸ rozsze-
rzenie wiedzy poprzez nabywanie i rozwija-
nie umiejêtnoœci, dziêki zastosowaniu ró¿-
nych  technik  terapii  zajêciowej,

5) da³y mo¿liwoœæ pozytywnych zmian
w zakresie samodzielnoœci spo³ecznej, za-
radnoœci osobistej w wyniku stworzonych 
warunków w Warsztacie i w wielu dzia-
³aniach zewnêtrznych, ukierunkowanych
na poprawê ¿ycia w œrodowisku spo³ecz-
nym,

6) pomog³y w nabyciu umiejêtnoœci wa-
runkuj¹ce udzia³ we wspó³¿yciu i wspó³dzia-

Edukacja  
Warsztat Terapii Zajêciowej

49



Kultura  
Miejska Biblioteka Publiczna w Kowarach

Biblioteka w czasie pandemii:

W zwi¹zku z zagro¿eniem epidemicznym, Biblioteka
w Kowarach by³a zamkniêta dla czytelników od 12 marca 
do 6 maja. Mimo zamkniêtych drzwi, pracowa³yœmy i by-
³yœmy dla swoich czytelników w pe³nej gotowoœci. 
Chcia³yœmy podtrzymaæ nasz kontakt z czytelnikami dla-
tego udziela³yœmy wszelkich informacji drog¹ telefonicz-
n¹, mailow¹, oraz za poœrednictwem mediów spo³ecz-
noœciowych  i  naszej  strony i nternetowej.

Wprawdzie nie wypo¿ycza³yœmy ksi¹¿ek naszym czy-
telnikom,  ale  pracy  w  bibliotece  nie  zabrak³o. 
Miêdzy innymi:

* wpisywa³yœmy, uzupe³nia³yœmy, poprawia³yœmy nasz 
ksiêgozbiór  elektroniczny,

* planowa³yœmy zakupy nowych ksi¹¿ek,  podsumo-
wa³yœmy i zakoñczy³yœmy projekt Ma³a Ksi¹¿ka Wielki 
Cz³owiek,

* przygotowa³yœmy dokumentacjê do projektów mini-
sterialnych (Partnerstwo dla ksi¹¿ki oraz Priorytet 1 – za-
kup  nowoœci  wydawniczych  dla  bibliotek  publicznych),

* podjê³yœmy wspólne dzia³anie z MOKiem i Teatrem 
55 - czytanie  bajek  dzieciom,

* opracowa³yœmy scenariusze zajêæ
i  warsztatów dla dzieci  i  doros³ych.

Robi³yœmy to przede wszystkim
z  myœl¹  o  naszych  Czytelnikach.  

Biblioteka on-line:

Nasze dzia³ania kulturalne i pro-
muj¹ce czytelnictwo w internecie by³y 
bardzo liczne i ró¿norodne, niekiedy 
umieszcza³yœmy po kilka postów dzien-
nie. Motywowa³ nas fakt, ¿e ka¿dy post 
ogl¹da³o od 100 do ponad tysi¹ca osób.
 A  oto  niektóre  z  naszych  dzia³añ:

* przygotowa³yœmy w ró¿nych 
aplikacjach internetowych zagadki, 
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MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Szkolna 2, 58-530 Kowary
tel. 75 718 25 71
e-mail: mbpkowary@gmail.com
www.mbpkowary.pl
FB: mbpkowary

Biblioteka G³ówna czynna:
w czasie epidemii (do odwo³ania)
w poniedzia³ek, czwartek, 
i pi¹tek godz. 10-16,
we wtorek, œroda godz. 12-18.

FILIA NR 1 W WOJKOWIE 
ul. Górna 2, 58-530 Kowary
tel. 75 718 20 31

Filia Biblioteki czynna:
w czasie epidemii (do odwo³ania)
w poniedzia³ek godz. 10-12, 
we œrodê godz. 15-17.



Kultura  
Miejska Biblioteka Publiczna w Kowarach

puzzle, uk³adanki, konkursy i zabawy lite-
rackie dla naszych czytelników, raz w ty-
godniu spotyka³yœmy siê on-line z uczest-
nikami Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki na Woj-
kowie,

* moderowa³yœmy jedno spotkanie czy-
telnicze  dla  doros³ych  w  formie on-line,

* zapocz¹tkowa³yœmy cykliczne „Notatki 
z historii Kowar” oraz cykl „Ksi¹¿ki na lepsze 
czasy”,

* zaanga¿owa³yœmy siê w promowanie 
akcji „Ca³a Polska czyta dzieciom o zwie-
rzêtach”, w akcji „¯onkile” upamiêtniliœmy 
Powstanie w Getcie Warszawskim 1943, 
zorganizowaliœmy tygodniowy œwiêto 
bibliotekarzy i bibliotek - online „Zasmakuj 
w Bibliotece” z okazji XVII  Ogólnopolskiego  
Tygodnia  Bibliotek  (8-15 maja),

* uzupe³nia³yœmy na bie¿¹co informacje 
o nowych, e-inicjatywach przygotowanych 
przez ró¿ne instytucje kultury z zakresu 
literatury, edukacji, rozrywki, sztuki, 
dostêpnych bezp³atnie w internecie. 

Zielone wakacje w bibliotece:

Letnie miesi¹ce sprawiaj¹, ¿e chêtnie 
przebywamy na ³onie natury  korzystamy
z dobrodziejstwa przyrody. Sytuacja epi-
demiologiczna zmusza nas niejako równie¿ 
do zmiany formu³y naszych dotychcza-
sowych dzia³añ. Ale w tym przypadku, uwa-
¿amy to za plus! W tym roku,  zachêcamy 
do wyjœcia z domu i przyjrzeniu siê temu, co 
nas otacza. Mówimy nie tylko mówiæ o 
przyrodzie, ale tak¿e zachêcamy do dzia³añ 
proekologicznych, takich jak segregowanie 
œmieci, oszczêdzanie wody i energii, zwra-
camy uwagê na to, jak rozwa¿nie korzystaæ 
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Kultura  
Miejska Biblioteka Publiczna w Kowarach

z przyrody. Oczywiœci nie zapominamy o 
ksi¹¿kach! Wszystkie nasze dzia³ania dla dzie-
ci s¹ realizowane w oparciu o piêkn¹ lite-
raturê. 

Zapisy i wypo¿yczanie:

6 maja otworzy³yœmy bibliotekê dla 
czytelników. Frekwencja przesz³a nasze 
oczekiwania! Odwiedzi³o nas 272 osób, 
wypo¿yczyliœmy 902 ksi¹¿ki! Ca³y czas przy-
bywaj¹ nam nowi u¿ytkownicy. Na dzieñ 
dzisiejszy (23 lipca 2020) mamy ju¿ 1007 
u¿ytkowników  biblioteki!!!!

Przypominamy, ¿e od pocz¹tku tego 
roku wypo¿yczamy ksi¹¿ki za pomoc¹ systemu bibliotecznego MAK +. Jednoczeœnie wpisujemy 
wszystkich  naszych  czytelników  do  naszej  bazy  danych.

Co jest potrzebne, ¿eby zapisaæ siê do biblioteki?

Aby zapisaæ siê do Biblioteki nale¿y zg³osiæ siê do najbli¿szej placówki bibliotecznej, maj¹c ze sob¹ 
dowód to¿samoœci z numerem PESEL. Po dokonaniu formalnoœci zwi¹zanych z zapisem do biblioteki, 
Czytelnik  mo¿e  ju¿  Wypo¿yczaæ  ksi¹¿ki.

Elektroniczny system obs³ugi czytelnika u³atwia czytelnikowi miedzy innymi dostêp do katalogu 
naszej biblioteki, mo¿e monitorowaæ swoj¹ historiê wypo¿yczeñ, zamówieñ i rezerwacji za pomoc¹ 
internetu  na  stronie  www.szukamksiazki.pl

System pilnuje równie¿ terminów zwrotów ksi¹¿ek. Dziêki temu, wypo¿yczone ksi¹¿ki szybciej 
wracaj¹ do biblioteki i tym samym wzrastaj¹ szanse ka¿dego czytelnika na dostêp do ulubionych 
pozycji. Za nieoddanie ksi¹¿ek w terminie niestety trzeba zap³aciæ karê. Ale nie ma tego z³ego…
za  pozyskane  pieni¹dze  od  d³u¿ników,  bêdziemy  kupowaæ  nowe  ksi¹¿ki!

Remont  Filii  Nr  1  w  Wojkowie:

Jeszcze chyba nie wszyscy wiedz¹, ¿e w tym miesi¹cu ruszy³ remont pomieszczeñ w budynku przy 
ul. Wojska Polskiego 4 w Kowarach – Wojkowie. Ju¿ nied³ugo bêdziemy filiê biblioteki w nowych 
pomieszczeniach.  Przed  ekip¹  budowlan¹  jeszcze  mnóstwo  pracy.

Adaptacja pomieszczeñ na parterze budynku, w którym kiedyœ funkcjonowa³ hotel, jest 
przeprowadzona w ramach projektu “Odkrywanie Polsko-Niemieckich Tradycji Piwowarskich”. 
Projekt ten jest finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
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Miejska Biblioteka Publiczna w Kowarach

Programu Wspó³pracy INTERREG Pol-
ska-Saksonia 2014-2020. Z tego samego 
Ÿród³a zostanie sfinansowane równie¿: 
Centrum informacji o browarnictwie, 
które bêdzie siê mieœci³o przy Wojska 
Polskiego 4, „Mini Muzeum Piwowars-
twa” w siedzibie Stowarzyszenia 
Mi³oœników Kowar przy ul. Górniczej 1 
w Kowarach, odnowienie Ÿróde³ka 
„Jola” przy ul. Wojska Polskiego w Ko-
warach oraz wydanie folderów i wy-
dawnictw  promocyjnych.

Planowane dzia³ania 
na najbli¿sze tygodnie:

1)  Kontynuujemy spotkania  m³odzie¿owego Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki w Wojkowie.
2) W sierpniu – jeœli pozwol¹ nam warunki sanitarne – z uczestnikami WTZ bêdziemy 

przygotowywaæ  siê  do  obchodów  Narodowego  Czytania.
3)  Od wrzeœnia po raz kolejny wchodzimy w program „Ma³a Ksi¹¿ka Wielki Cz³owiek” skierowany 

do  dzieci  w  wieku  do  6 lat.
4)  5 wrzeœnia bêdziemy braæ udzia³ w Narodowym Czytaniu ( szczegó³y zostan¹ podane na naszej 

stronie  internetowej  i  fb)
5) Od wrzeœnia do listopada bêdziemy realizowaæ projekt „Sensacja w bibliotece – Kowary

w kryminale!”. G³ównym moty-
wem naszych wydarzeñ bêdzie 
obecnoœæ Kowar i naszego re-
gionu w literaturze kryminalnej. 
Przewidziane s¹ spotkania z pi-
sarzami, warsztaty pisarskie, two-
rzenie kryminalno – literackiej  
interaktywnej mapy Kowar i oko-
lic oraz zajêcia czytelnicze dla 
dzieci i uczestników WTZ (szcze-
gó³y zostan¹ podane na naszej 
stronie  internetowej  i  fb).

MBP Kowary
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Teatr 55 „Nasz m¹¿ nie ¿yje”.

Kowarska orkiestra Rozrywkowa w Karpaczu.

Teatr 55 „Po¿¹danie w cieniu pokrywki”.

Co  s³ychaæ  w  MOK-u?

Miejski Oœrodek Kultury w Ko-
warach powoli wracamy do nor-
malnego funkcjonowania, zacho-
wuj¹c oczywiœcie wszelkie œrodki  
ostro¿noœci.

W ostatnim okresie w ramach 
cyklicznych koncertów „Kowary 
miasto z Kultur¹” odby³y siê w ko-
warskiej muszli nastêpuj¹ce im-
prezy:
– 3 lipca – zespó³ Nie jest dobrze – 
duet sentymentalny. 
– 11 lipca – zespó³ Rocktube – 
coverowa kapela z Kamiennej  Góry
– 17 lipca – „PS czyli mi³oœæ po..” 
koncert trio: saksofon – Anna Jirus-
ka, œpiew i gitary – Zbigniew Ste-
fañski i Wojtek Michalski.
– 24 lipca – Jacek Getner „Nasz m¹¿ 
nie ¿yje” – performatywne czytanie 
sztuki  przez  Teatr 55.
– 7 sierpnia – „Po¿¹danie w cieniu 
pokrywki” spektakl Teatru 55.
– 13 sierpnia – Zakoñczenie II Ko-
warskiego Festiwalu RzeŸby.
– 13 sierpnia – Wystêp w Karpaczu 
Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej 
i  promocja  kowarskich  imprez.
– 14 sierpnia – Muzyczny Ogród 
Liczyrzepy ( impreza  z  ZGK).
– 21 sierpnia – zespó³ Pora¿eni – 
rockowa kapela z Kamiennej Góry.

Przed nami zakoñczenie wakacji 
i koncert Kowarskiej Orkiestry Roz-
rywkowej  28  sierpnia  br.
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MIEJSKI OŒRODEK KULTURY 
W KOWARACH
ul. Szkolna 2, 58–530 Kowary
tel. 75 718 25 77
mok.kowary.pl

Wakacje
Zrealizowaliœmy cykl zajêæ dla 

dzieci „Wakacje z Kultur¹”. Od 20 
lipca do 21 sierpnia br. odby³o siê
5 tygodniowych turnusów, w któ-
rych udzia³ wziê³o kilkadziesi¹t 
kowarskich dzieci.

W czasie wakacji odbywaj¹ siê 
regularne próby i zajêcia w ramach 
Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej 
– mamy 7 nowych cz³onków wy-
³onionych spoœród uczniów Szkó³ 
Podstawowych,  æwicz¹  te¿  Kowarskie  Wrzosy.

Od wrzeœnia nasz Teatr 55 rozpoczyna regularne próby. Bêd¹ pracowa³y dwie grupy teatralne, 
które  przygotowywaæ  bêd¹  dwie  premiery  teatralne.

W  internecie
Zapraszamy na nasz kana³ na Youtube (MOK Ko-

wary), gdzie mo¿na obejrzeæ m.in. trzy sztuki Jacka Get-
nera czytane przez nasz Teatr 55. Rozstrzygnêliœmy nasz 
internetowy konkurs piosenki „Piosenka jest dobra na 
wszystko”. Spoœród kilkunastu zg³oszeñ wy³oniliœmy lau-
reatów,  których  mo¿na  obejrzeæ  na  naszym  FB  MOK  
Kowary  i  kanale  Youtube.

Realizujemy materia³y filmowe w zwi¹zku z projektem „Ocalmy pamiêæ Karkonoszy!” – powstaj¹ 
wywiady i krótkie impresje filmowe, skanujemy stare fotografie. Zapraszamy na nasz kana³ na 
Youtube Arka Karkonoszy PL. Mo¿e cie tam zobaczyæ kilkadziesi¹t wywiadów z ciekawymi ludŸmi
z  naszego  regionu.

Gazeta Kowarska
Zbieramy materia³y do kolejnego wydania Gazety Kowarskiej. Papierowe wydanie trzeciego 

numery uka¿e siê na pocz¹tku paŸdziernika.

Zajêcia od wrzeœnia
Jeœli sytuacja epidemiologiczna bêdzie stabilna, po 20 wrzeœnia rozpoczniemy nasze zajêcia 

popo³udniowe. Planujemy dla dzieci i m³odzie¿y zajêcia w grupach: plastycznej, muzycznej, teatral-
nej i tanecznej. ŒledŸcie nasz¹ stronê internetow¹ www.mok.kowary.pl – tam bêd¹ informacje
o  terminach  zajêæ.

MOK

Wakacje z Kultur¹.



S³u¿ba zdrowia, apteki, domy pomocy
Dane teleadresowe:

  

Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej 
Przychodnia „EMC”
Kowary, ul. Jeleniogórska 14d
tel. 75 641 57 67 

Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej 
Przychodnia „Cito-Med”
Kowary, ul. 1 Maja 2A , tel. 75 718 22 99

EMC Szpitale 
Szpital „Bukowiec”
Kowary, ul. Sanatoryjna 15 
tel. 75 64 15 715
e-mail: sekretariat@pcz-kowary.pl
 
Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny 
Jeleniogórskiej - Jednostka Zamiejscowa 
Szpital „Wysoka £¹ka”  
Kowary, ul. Sanatoryjna 27
tel. 75 64 58 812
e-mail: kowary@spzoz.jgora.pl 

 PRZYCHODNIE ZDROWIA

   SZPITALE

OPIEKA ZDROWOTNA W DNI WOLNE i ŒWIÊTA
Nocna i œwi¹teczna opieka zdrowotna 

od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. od 18:00 do 8:00 oraz w soboty, niedziele i œwiêta 
udzielana jest przez WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ 

w Jeleniej Górze ul. Ogiñskiego 6, tel. 75 75 373 35
oraz 

SZPITAL BUKOWIEC, Kowary ul. Sanatoryjna 15, tel. 723 723 300 i 723 724 400
W przypadkach nag³ych: telefon alarmowy 112 lub pogotowie ratunkowe 999

   

Apteka Kowarska
Kowary, 1 Maja 2 A, tel.: 75 718 35 00
pn.-pt. 8-20, sob. 8-18, nd. 10-14.
Apteka Nigella
Kowary, Dworcowa 10, tel. 75 718 24 56
pn.-pt. 9-18, sob. 9-13.
Apteka Przy Fontannie
Kowary, 1 Maja 8, tel. 75 761 53 10
pn.-pt. 9-20, sob. 9-15.
Apteka Œnie¿ka
Kowary, 1 Maja 45, tel. 75 761 34 05
pn.-pt. 8-18, sob. 8-14.
Kowarska Biedronka
Kowary, ul. 1 Maja 31, tel. 733 950 220 
pn.-pt. 8-18, sob. 9-14.

DOZ Apteka ca³odobowa, 
Jelenia Góra, ul. Solna 1, tel: 75 764 78 01

   
Dom Pomocy Spo³ecznej w Kowarach
Kowary, ul. Waryñskiego 38
tel. 75 718 23 39, fax. 75 7182466

APTEKI

DOMY POMOCY SPO£ECZNEJ
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Informujemy, ¿e wniosek o Europejsk¹ Kartê Ubezpieczenia Zdrowotnego 
mo¿na sk³adaæ w Jeleniej Górze, przy ul. Wolnoœci 18. Kontakt telefoniczny: 

75 64 58 730. Punkt czynny od poniedzia³ku do pi¹tku od godz. 8:00 do 16:00.

Wizyty osobiste 
w  n/w instytucjach  

mog¹ byæ  
ograniczone!
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Pomoc psychologiczna i prawna  
Dane teleadresowe:

PUNKT NIEODP£ATNEJ POMOCY 
PRAWNEJ W KOWARACH
Budynek Centrum Wczesnej Profilaktyki 
Zdrowotnej 
Kowary, ul. Staszica 18, lokal nr 7, I piêtro
Czynny od poniedzia³ku do pi¹tku 
w godz. 12:00-16:00.

Pomocy prawnej udziela siê  wed³ug 
kolejnoœci zg³oszeñ, po telefonicznym 
umówieniu, w godzinach urzêdowania 
Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, 
terminu wizyty – tel. 75 64 73 122.  

Punkt obs³ugiwany przez adwokatów 
wskazanych przez Okrêgow¹ Radê 
Adwokack¹ i radców prawnych 
wskazanych przez Okrêgow¹ Izbê Radców 
Prawnych. 

  

   

PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB 
UZALE¯NIONYCH OD ALKOHOLU / 
NARKOTYKÓW I ICH RODZIN

PUNKT POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ
DLA OFIAR I DLA SPRAWCÓW 
PRZEMOCY W RODZINIE

PORADNIA 
PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

ŒWIETLICA W MIEJSKIM OŒRODKU 
KULTURY

WARSZTAT TERAPII ZAJÊCIOWEJ

Kowary, ul. Zamkowa 5, tel. 509 469 259

Kowary, ul. Zamkowa 5, tel. 509 205 831 

Kowary, ul. Zamkowa 5
tel. 75 718 25 72, fax: 75 718 20 13 
e-mail: poradniakowary@wp.pl

Kowary, ul. Szkolna 2
tel. 75 64 39 227
Œwietlica przeznaczona jest dla dzieci z 
rodzin wymagaj¹cych wsparcia. Zapewnia 
zajêcia opiekuñczo-wychowawcze oraz 
profilaktyczne. Czynna od poniedzia³ku do 
pi¹tku w godz. 15.00-19.00.

Kowary, ul. 1 Maja 1 
(Budynek B Urzêdu Miejskiego)
tel. 609 591 030, e-mail: wtz@kowary.pl
Prowadzony jest przy Oddziale 
Terenowym Polskiego Towarzystwa Walki 
z Kalectwem w Jeleniej Górze. Zosta³ 
utworzony w wyniku realizacji umowy 
zawartej pomiêdzy Powiatem 
Jeleniogórskim a PFRON. Przeznaczony 
jest dla 30 osób niepe³nosprawnych
z terenu powiatu jeleniogórskiego.

 Wizyty osobiste 
w  n/w instytucjach  

mog¹ byæ  
ograniczone!
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Zachêcamy zarówno podmioty nieko-
mercyjne jak i firmy do umieszczania logo 
miasta w swoich produktach, us³ugach. Za-
sady wykorzystywania logotypu Kowar opisa-
ne s¹ szczegó³owo na stronie www.kowary.pl, 
tam  te¿  mo¿liwe  jest  pobranie  logotypu. 

Wykorzystanie logo do celów niekomer-
cyjnych: zachêcamy wszystkie instytucje dzia-
³aj¹ce niekomercyjnie z terenu miasta, które 
chcia³yby firmowaæ swoj¹ dzia³alnoœæ zna-
kiem „Kowary – miasto z tradycjami” do 
umieszczania go w celu promowania naszej 
lokalnej spo³ecznoœci. Mo¿liwoœci pobrania
i wykorzystania logotypu okreœlaj¹ „Zasady 
jego  stosowania”  oraz  „ksiêga  znaku”.

Wykorzystanie logo miasta w celach ko-
mercyjnych tj. na produktach i w us³ugach 
przeznaczonych do sprzeda¿y: do celów 
komercyjnych dedykowane jest g³ównie logo 
w wariancie „Made in Kowary” – jest to logo-
typ maj¹cy na celu oznaczenie dzia³añ lub pro-
duktów, które wyró¿niaj¹ nas w regionie a na-
wet w Polsce. Zachêcamy zatem producentów 
lub us³ugodawców do znakowania swoich 
produktów tym znakiem aby stworzyæ nasz¹ 
kowarska bazê niepowtarzalnych produktów 
lokalnych. W celu wykorzystania logo do 
sprzeda¿y w³asnych us³ug lub produktów 
nale¿y wyst¹piæ z wnioskiem  do Urzêdu Miej-
skiego w Kowarach (szczegó³owe informacje 
pod  nr  te.  75 64 39 231  oraz  75 64 56 111).

 

NOWY LOGOTYP MIASTA KOWARY 

Jak ju¿ pewnie Pañstwo zauwa¿yliœcie 
Miasto Kowary od pewnego czasu pos³uguje 
siê nowym logotypem (po³¹czenie logo z has-
³em promocyjnym). Znak ten powsta³ w 2019 
roku i jest efektem prowadzonych rozumów, 
warsztatów i konsultacji spo³ecznych nadzoro-
wanych przez wroc³azwsk¹ agencjê reklamo-
w¹  Publicon.

Nowe oficjalne logo miasta podkreœla 
historiê i tradycjê. Symbolika u¿yta w sygnecie 
znaku graficznego nawi¹zuje bezpoœrednio do 
heraldyki poprzez wykorzystanie symbolu ko-
nia, natomiast uproszczony ornament bêd¹cy 
jednoczeœnie paternem (wzór) odnosi siê do 
dawnej sztuki kowalskiej wystêpuj¹cej do dziœ 
w elementach kutych bram i zamków, ci¹gle 
jeszcze obecnych w przestrzeni miejskiej. Jest 
to tak¿e uk³on w stronê wzornictwa trady-
cyjnych dywanów smyrneñskich, które kores-
ponduje z przemys³ow¹ histori¹ miasta. 
Sygnet mo¿e funkcjonowaæ jako odrêbny 
element na ma³ych elementach ale mo¿e 
równie¿ wystêpowaæ z has³em „Kowary – mia-
sto z tradycjami”. Has³o pisane jest typografi¹ 
nawi¹zuj¹ca do kamiennych witaczy stoj¹cych 
do  dziœ  na  wjazdach  do  miasta.

Logo nie jest zamiennikiem herbu. Oba 
znaki s¹ oficjalnymi symbolami graficznymi 
Miasta Kowary, zasady ich wspólnego funkcjo-
nowania szczegó³owo okreœlone s¹ w „Zasa-
dach stosowania znaku Kowary”. Symboliczne 
nawi¹zania  logotypu  ilustruje  ikonografia.

Zgodnie z uchwa³¹ wprowadzaj¹c¹ logo
– znak ten jest w³asnoœci¹ prawnie chronion¹, 
w zwi¹zku z tym wykorzystywanie go bez 
zgody lub niezgodnie z ksiêg¹ znaku jest za-
bronione.

Promocja   
Kowary – miasto z tradycjami

Roksana Czerwiñska
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